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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ο ορισμός της έννοιας των φορολογικών δαπανών (tax expenditures) διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα ανάλογα με τα κριτήρια που υιοθετούνται για να χαρακτηρισθεί μια ειδική φορολογική ρύθμιση ως φορολογική δαπάνη. Στην Ελλάδα, η έννοια των φορολογικών δαπανών περιγράφεται στο άρθρο 75 παρ. 4 του ν. 4270/14
(A.143), όπου ορίζεται ότι: «οι φορολογικές δαπάνες περιλαμβάνουν ρυθμίσεις
από τις οποίες προκαλείται άμεσα ή έμμεσα απώλεια φορολογικών εσόδων». Ουσιαστικά, οι φορολογικές δαπάνες είναι αποκλίσεις από την δομή του βασικού
φορολογικού συστήματος, που καθιερώνουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς
υπέρ ορισμένων μορφών οικονομικής δραστηριότητας ή ομάδων φορολογουμένων.
Ο διαχωρισμός μεταξύ φορολογικών ρυθμίσεων - ελαφρύνσεων και των φορολογικών δαπανών, εξαρτάται από τον ορισμό του βασικού φορολογικού συστήματος.
Ως βασικό φορολογικό σύστημα συνηθίζεται να ορίζεται εκείνο που δεν προβλέπει
προνομιακές ρυθμίσεις για τις φορολογούμενες μονάδες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως το επάγγελμα, την οικογενειακή κατάσταση, το φύλο, τον
τόπο εγκατάστασης κ.λπ.
Τα παραδοσιακά δημοσιονομικά μέσα του προϋπολογισμού, δηλαδή οι φόροι και
οι δημόσιες δαπάνες, πολλές φορές κρίνεται σκόπιμο να συμπληρωθούν από φορολογικές δαπάνες ενισχύοντας συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού ή δραστηριότητες. Το φορολογικό σύστημα, μέσω των φορολογικών δαπανών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτύχει στόχους όμοιους με εκείνους των προγραμμάτων άμεσων
δημοσίων δαπανών, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Τα κράτη καταφεύγουν στη χρήση φορολογικών δαπανών γιατί η χορήγησή τους
συχνά δεν έχει επιπλέον λειτουργικό κόστος όπως οι «κανονικές» δημόσιες δαπάνες που συνήθως απαιτούν την ύπαρξη μιας γραφειοκρατικής δομής (υπηρεσίας)
για τη διοικητική τους υποστήριξη.

Σημειώνεται επίσης και μια σημαντική διαφορά μεταξύ των άμεσων δημοσίων δαπανών και των φορολογικών δαπανών: Ενώ οι πρώτες αποτελούν κάθε χρόνο αντικείμενο συζήτησης και έγκρισης από τη Βουλή, μέσω της διαδικασίας ψήφισης
του προϋπολογισμού, οι δεύτερες συζητούνται και εγκρίνονται άπαξ και ισχύουν
μέχρι την τυχόν τροποποίηση ή κατάργησή τους.

Σκοπός
Σκοπός των ειδικών αυτών ρυθμίσεων είναι:
 Η οικονομική ανάπτυξη
 Η αύξηση της απασχόλησης
 Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
 Η προώθηση της έρευνας
 Η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος και η κοινωνική μέριμνα
 Η στήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 Η αποφυγή του "κοινωνικού στίγματος" για ορισμένες ομάδες πληθυσμού με
τη χορήγηση ειδικών επιδομάτων.

Κατηγορίες
Ανάλογα με το περιεχόμενό τους οι φορολογικές δαπάνες διακρίνονται στις εξής
κατηγορίες:





Έκπτωση / μείωση / απαλλαγή ή εξαίρεση που μειώνει τη βάση υπολογισμού
του φόρου (φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.)
Έκπτωση ή μείωση ή απαλλαγή από το φόρο
Μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές
Αναβολή της φορολογικής υποχρέωσης.

Καταγραφή φορολογικών δαπανών

2.

Έκθεση όπου καταγράφονται οι φορολογικές δαπάνες συνοδεύει τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του ν. 4270/14. Οι
διατάξεις αυτές ορίζουν ότι η Έκθεση περιλαμβάνει ισχύουσες ρυθμίσεις από τις
οποίες προκαλείται άμεσα ή έμμεσα απώλεια φορολογικών εσόδων. Σκοπός της
Έκθεσης είναι να υποβοηθήσει στην άσκηση του δημοσιονομικού ελέγχου, περιγράφοντας τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τη δικαιολογητική τους βάση και παρέχοντας στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των ωφελούμενων προσώπων και
στο ύψος της απώλειας φορολογικών εσόδων που προκαλείται.

Οι φορολογικές δαπάνες που ίσχυαν στις 30/9/2018, περιγράφονται στην παρούσα
Έκθεση ως προς τις κατηγορίες των επιμέρους φορολογιών.

Το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της παρουσίασης του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, αφού συγκέντρωσε ποσοτικά στοιχεία από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, συνέταξε την παρούσα έκθεση με στόχο:

Οι φορολογικές δαπάνες λειτουργούν συμπληρωματικά με τις άμεσες δημόσιες δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού και αποτελούν μια έμμεση πηγή χρηματοδότησης για την επίτευξη των στόχων που τίθενται.



Γίνεται καταγραφή της αιτιολόγησης των φορολογικών δαπανών και κατανομή τους
σε τομείς πολιτικής που εξυπηρετούν και είναι οι ακόλουθοι:





Ειδικά στην κατηγορία «Γενικές Απαλλαγές», αναφέρονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν θεσπισθεί υπέρ κάποιας κατηγορίας φορολογουμένων ή δραστηριότητας για περισσότερες από μία φορολογίες.

3. Κατανομή φορολογικών δαπανών σε τομείς πολιτικής

την καταγραφή των φορολογικών δαπανών που έχουν θεσπιστεί μέχρι
30/9/2018,
την ομαδοποίησή τους ανά κατηγορία φορολογίας και ομάδα δικαιούχων,
την κατανομή των φορολογικών δαπανών σε τομείς πολιτικής,
τον προσδιορισμό του κόστους των φορολογικών δαπανών με βάση την απώλεια φορολογικών εσόδων που προκύπτει.
















Ειδικότερα:

1.

Ομαδοποίηση

Καταγραφή

Συνολικά καταγράφηκαν 774 περιπτώσεις φορολογικών δαπανών. Ο αριθμός τους
ανά κατηγορία φορολογίας και ανά ομάδα δικαιούχων αποτυπώνεται στον πίνακα
2.
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Δράσεις στο εξωτερικό
Ειδικές δράσεις του κράτους στο εσωτερικό
Παιδεία
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Ασφάλεια και προστασία του πολίτη
Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη
Αγροτική ανάπτυξη
Περιβάλλον
Οικιστική ανάπτυξη
Υποδομές
Συγκοινωνίες
Υγεία
Κοινωνική πολιτική

 Άμυνα
 Δικαιοσύνη.
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Ειδικά για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων τα στοιχεία αφορούν την 1η Ιανουαρίου 2018 (χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης).

Ποσοτικοποίηση

Σχετικά με ορισμένες μεγάλες κατηγορίες φορολογικών δαπανών κρίνεται σκόπιμο
να αναφερθούν τα εξής:

Η μέτρηση του ύψους των φορολογικών δαπανών είναι δυσχερής, όχι μόνο στην
Ελλάδα, αλλά και στις αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.1 Επίσης, η σύγκριση μεταξύ χωρών είναι δύσκολη, καθώς άλλες χώρες επιχειρούν να μετρήσουν
την απώλεια εσόδων λόγω των φορολογικών δαπανών, ενώ άλλες, αντίθετα, αντιμετωπίζουν τις φορολογικές δαπάνες ως μέρος της δομής του φορολογικού τους
συστήματος και δεν υπολογίζουν καμία απώλεια εσόδων.

4.1 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν θεσπιστεί οι περισσότερες
περιπτώσεις φορολογικών δαπανών.

Η μέθοδος που υιοθετήθηκε στην Έκθεση αυτή για τον υπολογισμό του κόστους
μιας φορολογικής δαπάνης μετρά την προκαλούμενη απώλεια των φορολογικών
εσόδων (μέθοδος διαφυγόντων εσόδων).

Ως προς τα νοικοκυριά, ο υπολογισμός του κόστους των φορολογικών δαπανών
αποτυπώνεται στον πίνακα 3 και βασίζεται σε πληροφορίες και στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.

Η αποτίμηση του κόστους των φορολογικών δαπανών παρουσιάζει σημαντικές
δυσκολίες που σχετίζονται τόσο με τον εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου «φορολογικές δαπάνες», όσο και με την έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων.

Για τον υπολογισμό του κόστους των μειώσεων του προκύπτοντα φόρου έγινε σύγκριση του φόρου που προέκυψε από την κανονική εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων με εκείνον που προκύπτει εάν απαλειφθούν οι εν λόγω μειώσεις κάθε
μια ξεχωριστά και πραγματοποιηθούν ισάριθμες δοκιμαστικές εκκαθαρίσεις. Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις δύο αυτές εκκαθαρίσεις καταγράφηκε ως κόστος ή απώλεια φορολογικών εσόδων για τις αντίστοιχες φορολογικές δαπάνες.
Είναι προφανές ότι το άθροισμα των απωλειών εσόδων που προκύπτει από κάθε
φορολογική δαπάνη χωριστά δεν θα συμπίπτει με τη συνολική απώλεια εσόδων
που προκύπτει από το σύνολό τους, αφού ο υπολογισμός γίνεται με την παραδοχή
ότι ο φορολογούμενος κάνει χρήση όλων των φοροαπαλλαγών εκτός από εκείνη
που εξετάζεται και επομένως, ο φορολογικός συντελεστής λόγω της προοδευτικότητας της κλίμακας δεν είναι ίδιος κάθε φορά.

Το κόστος κάθε φορολογικής δαπάνης μετράται ξεχωριστά. Όμως, πολλές φορολογικές δαπάνες συνδέονται ως προς το αποτέλεσμα που προκαλούν και επομένως η
συνολική απώλεια εσόδων που συνεπάγεται η εφαρμογή των μέτρων αυτών δε
μπορεί να αποτελεί το λογιστικό άθροισμα όλων των εκτιμήσεων που έχουν γίνει
μεμονωμένα για κάθε ειδική ρύθμιση.
Τα ποσοτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση αφορούν
το φορολογικό έτος 2017, με βάση τα στοιχεία της εκκαθάρισης φορολογικών
δηλώσεων μέχρι και το Σεπτέμβριο 2018, εκτός από τα σημεία που κρίθηκε
σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά ποσοτικά στοιχεία, όπως και όπου
παρακάτω αναφέρεται.
1

Για τον υπολογισμό του κόστους των ειδικών απαλλαγών έγινε σύγκριση του φόρου που προέκυψε από την κανονική εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με
εκείνον που προκύπτει μετά την αφαίρεση κάθε κατηγορίας δικαιούχων-

OECD, Tax expenditures in OECD countries, OECD 2010.

3

φορολογουμένων χωριστά και την πραγματοποίηση ισάριθμων δοκιμαστικών εκκαθαρίσεων.

Για τον ΕΝΦΙΑ 2018 λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που αφορούν την 1η Ιανουαρίου
2018 (χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης). Τα στοιχεία που ήταν δυνατόν να ληφθούν από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και να ποσοτικοποιηθούν είναι η
έκπτωση του 50% και 100% επί του φόρου στα φυσικά πρόσωπα. Επισημαίνεται
ότι ο υπολογισμός των ποσών των απαλλαγών για τα ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, ΕΟΤ, ΕΤΑΔ ΑΕ,
ΕΟ και Κ και εταιρειών ειδικού σκοπού έχει γίνει κατά προσέγγιση με βάση την
αξία της ακίνητης περιουσίας τους από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ), τα οποία προέρχονται μόνο από τις δηλώσεις των φορολογουμένων.

4.2 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Στις περισσότερες περιπτώσεις φορολογικών απαλλαγών που παρέχονται στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες υπάρχει αδυναμία καταγραφής της απώλειας των φορολογικών εσόδων. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα αφορολόγητα έσοδα και οι δαπάνες των επιχειρήσεων που εκπίπτουν αποτελούν
στοιχεία που διαμορφώνουν τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων, αναγράφονται στα τηρούμενα βιβλία βάσει του ν. 4308/2014, αλλά δεν αποτυπώνονται στις
σχετικές δηλώσεις εισοδήματος.

4.4 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Η εκτίμηση του κόστους -απώλειας φορολογικών εσόδων- από την εφαρμογή απαλλαγών, εξαιρέσεων και μειωμένων συντελεστών στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, λόγω της φύσεως του φόρου
αυτού, ο οποίος επιβάλλεται σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης αγαθών
και υπηρεσιών με παράλληλη έκπτωση του φόρου που επιβάρυνε τις εισροές, σε
κάθε στάδιο.

Στον πίνακα 4 περιλαμβάνονται οι φοροαπαλλαγές που ποσοτικοποιήθηκαν και
αφορούν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
4.3 Φορολογία κεφαλαίου
Ο υπολογισμός του κόστους των φορολογικών δαπανών που αφορούν στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και
μεταβίβασης ακινήτων είναι αδύνατος, δεδομένου ότι οι φορολογίες αυτές και η
σχετική διαδικασία δεν υποστηρίζονται μηχανογραφικά. Ειδικά για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων από τον Οκτώβρη του 2017 τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονική
εφαρμογή καταχώρησης βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων ΦΜΑ. Δεδομένου ότι το
χρονικό διάστημα λειτουργίας της εφαρμογής είναι περιορισμένο (3 μήνες), η καταγραφή της απώλειας εσόδων για το έτος 2017 είναι ενδεικτική και προκύπτει από
αναγωγή των διαθέσιμων στοιχείων σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα το κόστος των απαλλαγών στο εσωτερικό της χώρας είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί, καθώς οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ. Κατά συνέπεια είναι δυσχερής ο προσδιορισμός των κατωτέρω ποσοτικών στοιχείων:
 Του ύψους του ΦΠΑ που θα αναλογούσε στις εκροές (πωλήσεις) τους εάν αυτές
είχαν υπαχθεί στο φόρο.
 Του ύψους του ΦΠΑ των εισροών, το οποίο λόγω της απαλλαγής δεν εκπίπτει.

Για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων (ΕΦΑ), υποστηρίζεται μηχανογραφικά μόνο
η υποβολή της αρχικής δήλωσης και αποκλειστικά για την είσπραξη του φόρου.
Επιπρόσθετα, δεν είναι υπόχρεα σε δήλωση όλα τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητα.

Περαιτέρω ακόμα και εάν συλλέξουμε τα εν λόγω στοιχεία από τις ίδιες τις επιχειρήσεις είναι ιδιαιτέρως δύσκολο (αν όχι αδύνατο) να γνωρίζουμε:
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 Το ποσοστό των εκροών (πωλήσεων) τους, το οποίο χρησιμοποιείται από τους
πελάτες τους εξ’ ολοκλήρου για την πραγματοποίηση πράξεων για τις οποίες
παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.
 Το ποσοστό των εκροών (πωλήσεων) τους, το οποίο χρησιμοποιείται από τους
πελάτες τους εν μέρει για την πραγματοποίηση πράξεων για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης καθώς και το ποσοστό της οικείας Prorata.
 Το ποσοστό των εκροών (πωλήσεων) που αφορά τελική κατανάλωση.

περίπτωση Α3 του ίδιου κεφαλαίου αφορούν τις απαλλαγές που χορηγήθηκαν για
εισαγωγές και παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για διπλωματικές - προξενικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς, δυνάμεις ΝΑΤΟ.
4.5 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
Η εκτίμηση της απώλειας εσόδων για το Δημόσιο, από διάφορες φορολογικές δαπάνες που αφορούν τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) είναι δυσχερής
τουλάχιστον με την αναλυτική μορφή που παρουσιάζονται στον τόμο των φορολογικών δαπανών.

Περαιτέρω δε, η τυχόν εκτίμηση των φορολογικών δαπανών που αντιστοιχούν στις
ανωτέρω απαλλαγές, μέσω μακροοικονομικών στοιχείων εμφανίζει δυσκολίες ο
μεν Πίνακας Προσφοράς – Χρήσεων έχει δημοσιευτεί από την ΕΛΣΤΑΤ έως και για
το έτος 2014, ενώ τα δε (προσωρινά) στοιχεία για την ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία ανά κλάδο έχουν δημοσιευτεί από την Eurostat έως και για το έτος 2017. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ αξιοποιώντας τόσο τα στοιχεία αυτά όσο και άλλα στοιχεία (π.χ.
εκτιμήσεις για VAT Gap 2015 κ.λπ.) προβαίνει σε ορισμένες ποσοτικές εκτιμήσεις
για την απώλεια εσόδων από ορισμένες απαλλαγές του άρθρου 22 του Κώδικα
ΦΠΑ (Ν. 2859/2000).

Ειδικότερα, τα ποσά που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του κεφαλαίου
14 αποτελούν μέρος των απαλλαγών από τον ΕΦΚ των ενεργειακών προϊόντων
καθόσον από 1/6/2011 εφαρμόζονται οι διατυπώσεις εξαγωγής (έντυπο ΕΔΕ) και
στις παραδόσεις εφοδίων με πλήρη απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις. Η
άντληση σχετικών στοιχείων δεν είναι εφικτή, καθόσον στην εξαγωγή δεν γίνεται
χρέωση επί του παραστατικού.

Για ορισμένες φορολογικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν επιλογή της χώρας μας
(υπερμειωμένος συντελεστής 6%, μειωμένοι συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου), η
εκτίμηση του κόστους έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για
τη διαμόρφωση της βάσης ίδιων πόρων, η οποία καταρτίζεται προκειμένου να
προσδιορισθεί η συνεισφορά της χώρας μας στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Από την επεξεργασία των στοιχείων, που είναι διαθέσιμα από το ΠΣΤ και άλλες
πηγές, το κόστος- απώλεια φορολογικών εσόδων - που προκύπτει στους ΕΦΚ, αποτυπώνεται στον πίνακα 8.

Στον πίνακα 6 αποτυπώνεται η συνολική απώλεια εσόδων για το Δημόσιο από τις
εκπτώσεις και απαλλαγές στο ΦΠΑ, που κατέστη δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν.

Ο υπολογισμός του κόστους των φορολογικών δαπανών που αφορούν στα τέλη
χαρτοσήμου είναι εξαιρετικά δύσκολος διότι δεν γίνεται συστηματική καταγραφή
των απαλλαγών αυτών.

4.6 Τέλη χαρτοσήμου

Τα ποσά που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α1 και Γ1 του κεφαλαίου 11 αφορούν
τις απαλλαγές που χορηγήθηκαν κατά την εισαγωγή πλοίων, αεροσκαφών, την
απόκτηση από άλλο κράτος-μέλος καινούργιων πλοίων, αεροσκαφών που προορίζονται για χρήση από το Δημόσιο και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και παραδόσεις
και εισαγωγές υλικών και εφοδίων και σχετικών υπηρεσιών για εξυπηρέτηση των
ανωτέρω πλοίων και αεροσκαφών. Επίσης τα ποσά που περιλαμβάνονται στην
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Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α) Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε
φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Φορολογητέο εισόδημα
(σε ευρώ)
0 - 20.000
20.001 - 30.000
30.001- 40.000
40.001 -

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι φορολογικές απαλλαγές αποτελούν αποκλίσεις από τη βασική δομή των φόρων κρίθηκε σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφερθούν τα βασικά είδη φόρων που συνθέτουν το Ελληνικό φορολογικό σύστημα:

1.

Άμεσοι φόροι

Φορολογικός συντελεστής %
22%
29%
37%
45%

β) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα του
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16.

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων καθορίζεται με τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), ο οποίος ισχύει για εισοδήματα
που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Σύμφωνα με αυτόν, ο
φορολογούμενος που έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε
φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Αντίθετα, ο φορολογούμενος που δεν έχει την φορολογική του κατοικία
στην Ελλάδα, υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο του εισόδημα που προκύπτει
στην Ελλάδα, μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Ειδικότερα, τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς
με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Ο φόρος που
προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το
ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16. Η μείωση του φόρου εφαρμόζεται μόνο για
τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.
γ) Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την
ακόλουθη κλίμακα:

Ο νέος ΚΦΕ διακρίνει τις ακόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και εισόδημα από ακίνητη περιουσία),
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, τίτλων).

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
(σε ευρώ)
0 - 12.000
12.001 – 35.000
35.001 -

Φορολογικός συντελεστής %
15%
35%
45%

Επίσης, τα μερίσματα, οι τόκοι και τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστές
15%, 15% και 20% αντίστοιχα και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα
φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, για τις κατηγορίες εισοδήματος προβλέπονται τα εξής:
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Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 16, ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα
μισθωτών και συνταξιούχων του άρθρου 15 μειώνεται: α) για φορολογητέο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ, κατά 1.900 ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα
τέκνα), 1.950 ευρώ (για φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο), 2.000 ευρώ (για
φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα), 2.100 ευρώ (για φορολογούμενο με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω), [εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των
ανωτέρω ποσών, τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου], β) για φορολογητέο εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ, τα ανωτέρω
ποσά μειώσεων φόρου μειώνονται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος.
Επίσης, παρέχονται πρόσθετες μειώσεις φόρου, οι οποίες αφορούν σε καταβαλλόμενες δαπάνες του φορολογούμενου για δωρεές στα προβλεπόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά ποσοστό 10% αυτών και με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι
οικείες διατάξεις.

της περίπτωσης γ’ (νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) του άρθρου
45 που τηρούν απλογραφικά φορολογούνται με συντελεστή 29%, ενώ για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και εφεξής, ο φορολογικός συντελεστής ενδέχεται να μειωθεί στο 26% (εφόσον πληρωθούν οι οριζόμενες στο νόμο προϋποθέσεις). Κατά τη διανομή μερισμάτων από τα πρόσωπα αυτά διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή φόρου 10%. Από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα αυξάνεται σε 15%. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει
την πληρωμή είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν
έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση.
Σε περίπτωση που δικαιούχος του εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα με φορολογική κατοικία σε χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση για την
Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας, εφαρμόζεται ο χαμηλότερος συντελεστής της
σύμβασης.

Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη μείωση φόρου κατά 200 ευρώ, για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και με την πλήρωση των τιθέμενων προϋποθέσεων (άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες,
θύματα πολέμου κ.λπ.).

 κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα κέρδη των υπόλοιπων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (ήτοι νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, εκτός της περ. γ’) υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με συντελεστή 26%,
ενώ για κέρδη που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 33%. Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά, τα
εισοδήματα που αποκτούν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με
απλογραφικά βιβλία φορολογούνται και αυτά με 29%, ενώ για τα φορολογικά έτη
που αρχίζουν από 1.1.2019 και εφεξής, ο φορολογικός συντελεστής δύναται, εξίσου, να μειωθεί στο 26%. Σε περίπτωση απόληψης κερδών από τα ανωτέρω πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, καθόσον τα κέρδη αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα του νομικού προσώπου ή της
νομικής οντότητας.

Ο φόρος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που
πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες.

Φορολογία πλοίων

Για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, τα
κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι
νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα

Σημείο αναφοράς στην φορολόγηση πλοίων είναι η θέσπιση των διατάξεων του
ν. 27/1975 όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Ο φόρος επιβάλλεται στα με Ελληνική σημαία πλοία αλλά και στα με ξένη σημαία πλοία ελληνικών συμφερόντων, τα οποία

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Η φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων επιβάλλεται με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ). Τα νομικά πρόσωπα και οι
νομικές οντότητες διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
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είναι συμβεβλημένα με το ΝΑΤ για την ασφάλιση των πληρωμάτων τους, καθώς και
σε αυτά που διαχειρίζονται από την Ελλάδα από πρόσωπα του άρθρου 25 του ν.
27/75. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την ηλικία των πλοίων και την ολική χωρητικότητά τους σε κόρους και βαρύνει τους πλοιοκτήτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, δεν
εφαρμόζεται για τον ΕΝΦΙΑ, με εξαίρεση τις συμβάσεις παραχώρησης του Δημοσίου, που έχουν κυρωθεί με νόμο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, εφόσον σε αυτές
είχε προβλεφθεί η πλήρης απαλλαγή από φόρους ακίνητης περιουσίας.

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

Παράλληλα, με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν.
3842/2010 (άρθρα 27-50 με εξαίρεση το άρθρο 32) (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας),
καθώς επίσης και οι διατάξεις του ν. 4152/2013 (Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων –
ΕΕΤΑ).

Από 01/01/2014 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος με τις διατάξεις των άρθρων
1 έως και 10 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄ 31-12-2013) επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της
ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης, της αποκλειστικής χρήσης θέσης
στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε
κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω
εμπράγματων δικαιωμάτων, στο εμπράγματο δικαίωμα της επιφάνειας επί του ακινήτου, το οποίο φορολογικά αντιμετωπίζεται ως επικαρπία, στο δικαίωμα της νομής
ή οιονεί νομής και της κατοχής και στα δεσμευμένα από ΟΤΑ δικαιώματα επί του
ακινήτου.

Με τις διατάξεις των άρθρων 15-17 του ν. 3091/02, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επιβάλλεται ειδικός ετήσιος φόρος με συντελεστή 15% επί της αξίας των
ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 51Α
του ΚΦΕ και βρίσκονται στην Ελλάδα. Με τις διατάξεις του άρθρου 15 προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις από το φόρο ανάλογα με τη δραστηριότητα των νομικών προσώπων και τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους.
Τα ποσοτικά στοιχεία αφορούν τη συνολική δαπάνη από τον ΕΦΑ καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα επιμερισμού ανά κατηγορία απαλλαγής.

Ο φόρος ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του
συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο, είναι ετήσιος και η επιβολή του άρχισε από το έτος
2014. Τα δικαιώματα επί των οποίων επιβάλλεται ετησίως ο ΕΝΦΙΑ είναι αυτά που
υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από τις μεταβολές
που τυχόν επέρχονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Φόρος κληρονομιών
Με τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α 266), όπως ισχύουν, επιβάλλεται φόρος σε
κάθε περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και περιέρχεται σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς κατά κληρονομιά ή κληροδοσία. Ο φόρος είναι προοδευτικός και είναι συνάρτηση της αξίας της κληρονομικής μερίδας και της συγγενικής σχέσης του κληρονόμου προς τον κληρονομούμενο. Για κληρονόμους που υπάγονται στην Α’ και Β’
κατηγορία ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστές που κυμαίνονται από 1% έως 10%
και από 5% έως 20% μετά την αφαίρεση αφορολογήτου ποσού 150.000 ευρώ και

Από τον ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται ειδικές κατηγορίες ακινήτων που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ),
στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
(ΕΤΑΔ) ΑΕ και στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (ΕΟ και Κ).
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30.000 ευρώ αντίστοιχα. Για τους κληρονόμους που υπάγονται στην Γ’ κατηγορία
οι συντελεστές κυμαίνονται από 20% έως 40% και το αφορολόγητο ποσό είναι
6.000 ευρώ.

γ) στα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011,
δ) στα κέρδη από αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα που διεξάγουν αδειοδοτημένοι
πάροχοι,

Φορολογία δωρεών και γονικών παροχών

ε) στα κέρδη από τις λαχειοφόρες ομολογίες και τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία
προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιασδήποτε
μορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα και

Με τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α 266), όπως ισχύουν, επιβάλλεται φόρος σε
κάθε δωρεά και γονική παροχή. Ο φόρος δωρεάς είναι προοδευτικός και είναι συνάρτηση της αξίας της μεταβιβαζόμενης περιουσίας και της συγγενικής σχέσης του
δικαιοδόχου προς το δικαιοπάροχο. Ο μέγιστος συντελεστής φορολόγησης είναι
40% και ο ελάχιστος 1% ενώ το αφορολόγητο για την Α’ κατηγορία των δικαιούχων
είναι 150.000 ευρώ, για τη Β’ κατηγορία 30.000 ευρώ και για τη Γ’ κατηγορία 6.000
ευρώ.

στ) στα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων (όσοι είναι ιδιοκτήτες ή κατέχουν ποσοστιαία μερίδια έως και πέντε (5) ίππων).
Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α’ υποβάλλονται σε φόρο ανά γραμμάτιο
λαχείου, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 ευρώ, με συντελεστή 10%
για κέρδη μέχρι 1.000 ευρώ και 15% για κέρδη από 1.001 ευρώ και πάνω. Τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται
με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο, ανά στήλη παιχνιδιού, ενώ σ’ αυτά που διεξάγονται ανά παικτικές συνεδρίες, επί του ποσού που πληρώνεται ή πιστώνεται στον
παίκτη ως κέρδος κατά τη λήξη της συνεδρίας, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου
ποσού 100 ευρώ, με συντελεστή 15% για κέρδη μέχρι 500 ευρώ και 20% για κέρδη
από 500,01 ευρώ και πάνω. Τέλος, τα κέρδη και οι παροχές που ορίζονται στην
περίπτωση ε’ υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή 20% μετά την αφαίρεση αφορολογήτου ποσού 1.000 ευρώ ανά αντικείμενο, ενώ τα έσοδα της περίπτωσης στ’
φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

Για τη μεταβίβαση χρηματικού ποσού αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής ισχύει η
αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστές 10%, 20% και 40% για την Α’, Β’ και Γ’ κατηγορία αντίστοιχα.
Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια
Με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 60 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια,
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α 266), όπως ισχύουν,
επιβάλλεται φόρος:
α) στα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανομένου του αμοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδρομιακού στοιχήματος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα,
β) στα κέρδη από τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ ΑΕ, περιλαμβανομένων αυτών που διεξάγονται μέσω των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39
του ν. 4002/2011,
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2. Έμμεσοι φόροι

επιβάλλεται σε ορισμένες κατηγορίες ειδών για λόγους ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων κλάδων καθώς και σε είδη που παραλαμβάνονται σαν
πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων.

ΦΠΑ

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι σε ισχύ από 1/1/1987 και θεσπίσθηκε
με τις διατάξεις του ν. 1642/86 που κωδικοποιήθηκαν με το ν. 2859/00, όπως ισχύει. Πρόκειται για γενικό έμμεσο φόρο ο οποίος επιβαρύνει την εγχώρια τελική κατανάλωση. Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια παραγωγικής διαδικασίας και επιβαρύνει
κάθε φορά την προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου, με στόχο την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. Επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο αγαθά και υπηρεσίες. Οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ είναι 24% (από 01/06/2016), 13% και ο υπερμειωμένος 6%.
Οι συντελεστές αυτοί μειώνονται κατά 30% στα νησιά του Αιγαίου.

Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων είναι σε ισχύ από το έτος 1987 (ν. 1676/86) και
αφορά κάθε νομικό πρόσωπο, δηλαδή εταιρεία ή ένωση προσώπων (κοινοπραξία,
συνεταιρισμός κ.α.) με κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αντικείμενο του φόρου είναι:
 η σύσταση και η αύξηση του κεφαλαίου ή του ενεργητικού νομικών προσώπων,
 δάνεια μεταξύ των νομικών προσώπων και των μελών τους με την προϋπόθεση
ότι έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με την αύξηση του εταιρικού μεριδίου,
 μετατροπή ή συγχώνευση νομικών προσώπων.

Φόρος μεταβίβασης ακινήτων

Εξαιρετικά, από 7/4/2014 δεν επιβάλλεται ΦΣΚ κατά τη σύσταση των υποκείμενων
στο φόρο αυτό.

Ο φόρος επιβάλλεται σε κάθε μεταβίβαση με αντάλλαγμα ακινήτου ή εμπράγματου
δικαιώματος σε ακίνητο. Υπολογίζεται στην αντικειμενική αξία του μεταβιβασθέντος
ακινήτου ή στο δηλωθέν τίμημα, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής.
Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με συντελεστή 3% για φορολογικές υποθέσεις
από 1-1-2014 και έπειτα.

Ο φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 1% επί της πραγματικής αξίας κάθε εισφερόμενου στοιχείου.

Φόρος πολυτελείας

Τέλη χαρτοσήμου

Ο φόρος πολυτελείας (άρθρο 17 του ν. 3833/10 όπως ισχύει) επιβάλλεται σε ορισμένα είδη πολυτελείας, όπως αεροσκάφη ιδιωτικής χρήσης, δέρματα άγριων ζώων, μαργαριτάρια, κοσμήματα με πολύτιμες πέτρες κ.α.

Η φορολογία χαρτοσήμου κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 28-7-1931 (ΦΕΚ A’ 239) και
διακρίνει τα τέλη χαρτοσήμου σε πάγια (σταθερά ποσά) και αναλογικά (ποσοστιαίος υπολογισμός). Αντικείμενο της φορολογίας χαρτοσήμου είναι κατά βάση οι
εγγράφως καταρτιζόμενες συμβάσεις, τα μισθώματα οικοδομών και γαιών, τα ασφάλιστρα και οι εγγραφές στα βιβλία των επιτηδευματιών. Οι συντελεστές των
τελών χαρτοσήμου κυμαίνονται από 1% έως 3%.

Ο φόρος πολυτελείας επιβάλλεται ποσοστιαία επί της φορολογητέας αξίας, όπως
αυτή διαμορφώνεται από τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/00 για τα ενδοκοινοτικώς
αποκτούμενα και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες και επί της τιμής πώλησης προ
ΦΠΑ για τα εγχωρίως παραγόμενα και ειδικά για τα πωλούμενα λιανικώς μειωμένη
κατά 30%. Ο φόρος αυτός δεν επιβάλλεται εάν τα αγαθά αυτά εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Επιπλέον, ο φόρος πολυτελείας δεν

Τα εισπραττόμενα τέλη χαρτοσήμου προσαυξάνονται, σε κάθε περίπτωση, κατά
ποσοστό 20% υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11, παρ. ΙΓ του ν.
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4169/1961, όπως ισχύει. Επομένως, οι απαλλαγές που θεσπίζονται από τέλη χαρτοσήμου, μειώνουν αντίστοιχα και την είσπραξη της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.

λάδα με Ελληνικές πινακίδες. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά
οχήματα προσδιορίζονται ανάλογα με την φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων και
διαφοροποιούνται περαιτέρω με βάση δύο κριτήρια: α) την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2)και β) και τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου
εκπομπών ρύπων (EURO), ως προς την ταξινόμηση που αυτά πληρούν εκ κατασκευής. Για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία που διαμορφώνεται από
την τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων που είχε ως καινούργιο όχημα, μειούμενης
βάσει ποσοστιαίας κλίμακας ανάλογα με τα έτη παλαιότητας του οχήματος, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και την κατηγορία αμαξώματος κατά περίπτωση.

Φόρος ασφαλίστρων
Ο φόρος ασφαλίστρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3492/06,
επιβάλλεται στα απαιτητά ασφάλιστρα και κάθε φύσης δικαιώματα που απορρέουν
από τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Υποκείμενο του φόρου είναι η ασφαλιστική επιχείρηση και ο φορολογικός συντελεστής διαφοροποιείται από 4% έως 20% κατά
περίπτωση κλάδου ασφάλισης (συντελεστής για ασφάλιστρα: κλάδου ζωής 4%,
κλάδου πυρός 20%, λοιπών κλάδων 15%).

Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

Καταργήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις περί απαλλαγών από τον εν λόγω φόρο
της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου με την περ. Β της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80) (κοινοποίηση με ΠΟΛ 1158/17-7-2015 και ΠΟΛ 1028/22-22017).

Τα τέλη κυκλοφορίας θεσπίστηκαν με τις διατάξεις του ν.2367/53 όπως αυτές ισχύουν, και επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα για την κυκλοφορία τους στους δημόσιους δρόμους. Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 και του άρθρου 46 ν.
4410/16. Η βάση υπολογισμού του φόρου είναι:

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που επιβάλλονται στα ενεργειακά προϊόντα και στην
ηλεκτρική ενέργεια, στα βιομηχανοποιημένα καπνά και στην αιθυλική αλκοόλη και
αλκοολούχα ποτά είναι εναρμονισμένοι φόροι που ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό
δίκαιο με το ν.2127/93, ο οποίος κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το ν. 2960/01
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας). Είναι έμμεσοι φόροι οι οποίοι επιβάλλονται σε
επιλεγμένα προϊόντα που παράγονται τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε
αυτά που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή εισάγονται από τρίτες χώρες.

 για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή ΕΕ/ΕΟΧ έως την 31/10/2010 και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα/ΕΕ/ΕΟΧ, ο κυλινδρισμός του κινητήρα τους σε κυβικά εκατοστά,
 για τα φορτηγά αυτοκίνητα ΙΧ και ΔΧ το μικτό βάρος τους σε χιλιόγραμμα,
 για τα λεωφορεία ΙΧ και ΔΧ ο αριθμός των θέσεών τους.

Τέλος ταξινόμησης οχημάτων

Τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομούνται πρώτη φορά
στην Ελλάδα/ΕΕ/ΕΟΧ από την 1/11/2010 και μετά υπολογίζονται αποκλειστικά με
βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο).

Το τέλος ταξινόμησης είναι φόρος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.2960/01 στα επιβατικά και φορτηγά οχήματα καθώς και τις μοτοσικλέτες που μεταφέρονται ή αποστέλλονται στη χώρα μας από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή εισάγονται από τρίτες χώρες, με σκοπό να ταξινομηθούν και να κυκλοφορήσουν στην Ελ-

Για τα επιβατικά ρυμουλκούμενα ΙΧ (τροχόσπιτα) και για αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες (ρυμουλκά ΙΧ, επιβατικά ΔΧ κ.α.) καταβάλλεται
πάγιο ποσό.

11

Πίνακας 1
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
ΕΤΟΣ 2017
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ
ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
Φόρος εισοδήματος
Φυσικών προσώπων
Νομικών προσώπων
Ειδικών κατηγοριών
Φόροι στην περιουσία
Άμεσοι φόροι ΠOΕ
Λοιποί άμεσοι φόροι

20.620
12.973
8.312
3.471
1.189
3.254
1.930
2.464

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
43,35%
27,28%
17,48%
7,30%
2,50%
6,84%
4,06%
5,18%

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
Φόροι συναλλαγών
ΦΠΑ
Πετρελαιοειδών
Καπνού
Λοιπών
Λοιποί φόροι συναλλαγών
Μεταβίβαση κεφαλαίων
Χαρτόσημο
Φόροι κατανάλωσης
Φόρος ασφαλίστρων
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων
ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων
Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.)
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων
Λοιποί φόροι κατανάλωσης
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ
Λοιποί έμμεσοι

26.942
16.398
15.790
1.856
583
13.351
608
273
331
9.207
413
247
4.390
2.672
1.151
334
965
371

56,65%
34,48%
33,20%
3,90%
1,23%
28,07%
1,28%
0,57%
0,70%
19,36%
0,87%
0,52%
9,23%
5,62%
2,42%
0,70%
2,03%
0,78%

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

47.562

100,00%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
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Πίνακας 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Κατηγορίες

Αριθμός περιπτώσεων

1.
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
ΣΤ.
Ζ.
Η.
Θ.
2.
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
Εκπτώσεις δαπανών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Απαλλαγές στο εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία)
Απαλλαγές – Μειώσεις στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
Απαλλαγές – Μειώσεις στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
Απαλλαγές στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
Λοιπές απαλλαγές
Μειώσεις του φόρου στα νοικοκυριά
Παρακράτηση φόρου και εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης
Απαλλαγές από τις αντικειμενικές δαπάνες – Μειωμένη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Υποκειμενικές απαλλαγές νομικών προσώπων
Λοιπές απαλλαγές νομικών προσώπων
Απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
Απαλλαγές στα εισοδήματα από τόκους, δικαιώματα και μερίσματα βάσει διμερών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής
φορολόγησης
Ε. Απαλλαγές από τη φορολογία ορισμένων εισοδημάτων
ΣΤ. Εκπτώσεις δαπανών - λοιπών ποσών
Ζ. Παρακράτηση φόρου εισοδημάτων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
Η. Μη παρακράτηση φόρου
Θ. Διαφοροποίηση στον τρόπο προσδιορισμού των κερδών ή φόρων
Ι. Μειωμένοι συντελεστές φορολογίας, μειώσεις φόρου
ΙΑ. Απαλλαγές κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων
ΙΒ. Αναπτυξιακοί νόμοι
3. Φορολογία πλοίων
A. Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μετά την ισχύ του ν. 27/1975
B. Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975
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120
10
18
6
15
19
18
8
3
23
121
7
16
21
1
9
20
1
5
6
13
12
10
34
29
5

Κατηγορίες

Αριθμός περιπτώσεων

4.
5.
6.
7.
A.
Β.
Γ.
8.
9.
10.
11.
A.
Β.
Γ.
12.
13.
14.
A.
Β.
Γ.
Δ.
15.
16.
17.

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
Φόρος κληρονομιάς
Φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια
Δωρεές
Γονικές παροχές
Κέρδη
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων
Φόρος πολυτελείας
ΦΠΑ
Κοινές απαλλαγές ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, στην ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών
Απαλλαγές ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας
Απαλλαγές ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών
Τέλη χαρτοσήμου
Φόρος ασφαλίστρων
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
Κοινές απαλλαγές
Ενεργειακά προϊόντα
Βιομηχανοποιημένα καπνά
Αιθυλική αλκοόλη - αλκοολούχα ποτά
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων
Άλλες φορολογίες
Εφάπαξ εισφορές αυτοκινήτων
Φορολογία τηλεοπτικών διαφημίσεων
18. Γενικές απαλλαγές*
* Σημαντικό μέρος των γενικών απαλλαγών επαναλαμβάνονται και σε άλλες επιμέρους κατηγορίες.
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19
1
15
26
20
4
2
38
16
7
85
22
30
33
76
5
46
2
26
1
17
24
28
9
8
1
104

Πίνακας 3
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
(ποσά σε ευρώ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α. Συνολικός αριθμός περιπτώσεων με μείωση φόρου
Δωρεές
Έκπτωση ποσού ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, αιρετών αντιπροσώπων Βουλής Ελλήνων / ΕΚ κ.λπ.

27.330
13.227

Β. Συνολικός αριθμός περιπτώσεων που κάνουν χρήση των ειδικών φορολογικών ελαφρύνσεων
Έκπτωση φόρου 200 €, λόγω αναπηρίας (ατομικής και μελών)
Ειδική φορολόγηση ναυτικών
Έκπτωση 1,5% στην παρακράτηση φόρου για μισθωτούς-συνταξιούχους*
Απαλλαγές από τέλος επιτηδεύματος και εισφορά αλληλεγγύης
Απαλλαγή ΕΚΑΣ
Απαλλαγή επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ
Μείωση φορολογικού συντελεστή σε νέους επιτηδευματίες
Μείωση φόρου για το εισόδημα από ατομική αγροτική δραστηριότητα
Εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο

5.466.317

Σύνολο (Α) + (Β)

5.493.647

14.103

51,60

203.302
28.047
3.140.924
120.714
241.651
557.817
52.574
293.773
827.515

3,72
0,51
57,46
2,21
4,42
10,20
0,96
5,37
15,14

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

7.351.223

1.453.646
723.042

7.639.430

730.604

805.036.511
310.682.246
822.577.351

14.976.899
91.952.763
72.275.109
18.994.976
2.154.696
15.745.043
2.130.871
234.496.664
541.571.718
995.752.385
67.189.971

Συνολικό κόστος (Α) + (Β) + (Γ)

1.062.942.356

6.195.196

Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση αδημοσίευτα στοιχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές).
*

14.440.586

ΠΟΣΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

994.298.739

Γ. Αποσβέσεις και δαπάνες ακινήτων

Αριθμός φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2017

% ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
29.479.319
48,40
15.038.733

Καταργήθηκε για παρακρατήσεις στα εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2018 και εφεξής.
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Πίνακας 4
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ*
(ποσά σε ευρώ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Λοιπές απαλλαγές νομικών προσώπων
Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
Αφορολόγητες εκπτώσεις άρθρου 71Α του ν.4172/2013
Αφορολόγητες εκπτώσεις παρ. 9-12 του άρθρου 73 του ν.3842/2010

120
115
5
0

8.298.569
799.822
7.498.747
0

Απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
Τόκοι ομολόγων που εκδίδονται από ΕΤΧΣ κατ’ εφαρμογή του προγράμματος PSI
Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε ΝΠ
Υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ
Υπεραξία από μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες ΕΕ, ΕΟΧ/ΕΖΕΣ
Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία

628
32
472
63
31
30

1.587.495.931
2.581.812
1.499.089.276
38.197.697
47.320.716
306.430

7
7

1.472.500
1.472.500

280
83
188
9

1.612.513.785
44.023.083
752.758.836
815.731.866

0
0

0
0

92
28
64

44.500.614
2.178.980
42.321.634

1.120

3.254.281.399

Απαλλαγές από τη φορολογία ορισμένων εισοδημάτων
Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου
Εκπτώσεις δαπανών – Λοιπών ποσών
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI) των νομικών προσώπων των περ. α’, γ’ και δ’ άρθρου 45 ν.4172/2013
Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου
Απαλλαγές κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων
Υπεραξία λόγω συγχώνευσης
Αναπτυξιακοί νόμοι
Φορολογική απαλλαγή ν. 3908/2011
Αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων (Αφορολόγητα αποθεματικά ν. 1262/82, ν. 1892/90 κ.λπ., ν. 3299/04)
Σύνολο
Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία της ΓΓΠΣ.
*

ΚΟΣΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Τα στοιχεία αφορούν σε εκκαθαρισθείσες δηλώσεις έως και την 20/9/2018 (φορολογικό έτος 2017).
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Πίνακας 5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
(ποσά σε ευρώ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.

Φορολογία κληρονομιών

-

-

2.

Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών

-

-

3.

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

23.237

55.177.830

4.

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

1.435.435

112.390.835

5.

Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (ΕΦΑ)

6.561

3.500.000

1.465.233

171.068.665

ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή:

Το κόστος των φορολογικών δαπανών, καθώς και ο αριθμός των φορολογουμένων που κάνει χρήση των δαπανών αυτών, είναι αδύνατον να υπολογισθούν στις φορολογίες κληρονομιών και δωρεών για τους λόγους που έχουμε εκθέσει στην παράγραφο 4.3. Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού
του κόστους της φορολογικής δαπάνης για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ίδια ως άνω παράγραφο.
Για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων α) τα στοιχεία ελήφθησαν από τη ΔΗΛΕΔ στις 10/9/2018 και β) αφορά μόνο τις απαλλαγές του ΕΟΤ, του
ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, της ΕΤΑΔ ΑΕ, της ΕΟ και Κ, των εταιρειών ειδικού σκοπού και τις εκπτώσεις του 50% και 100% των φυσικών προσώπων.

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας (κληρονομιές-γονικές παροχές)

-

Απαλλαγή δημόσιου τομέα (κληρονομιές – δωρεές)

-

Απαλλαγή πρώτης κατοικίας (μεταβιβάσεις)

19.000.000

Απαλλαγή δημόσιου τομέα (μεταβιβάσεις)

2.650.000

Απαλλαγή από Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

112.390.835

Απαλλαγή του αρ. 15 του ν. 3091/02 (ΕΦΑ)

3.500.000

ΣΥΝΟΛΟ

137.540.835

17

Πίνακας 6
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1

Υπερμειωμένος συντελεστής (6%), στα βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, φάρμακα και εμβόλια για την
ιατρική του ανθρώπου και θέατρα1
Μειωμένοι, κατά 30%, συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου1
Απαλλαγή των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων2
Απαλλαγή των πράξεων των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (εκτός εμπορικών πράξεων)2
Απαλλαγή στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων (διπλωματικές αποστολές, διεθνείς οργανισμοί κ.λπ.)3
Χρηματοοικονομικές και συναφείς υπηρεσίες πλην ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών
(άρθρο 22 παρ. 1 περ. κ΄ έως και κε΄)4
Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες (άρθρο 22 παρ. 1 περ. ιθ΄)4
Υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 22 παρ. 1 περ. ιβ΄)4
Παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής κατά την απόκτηση α’ κατοικίας5
Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων (διπλωματικές αποστολές, διεθνείς
οργανισμοί κ.λπ.)
Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων, ειδών πρώτης
ανάγκης για την πραγματοποίηση κοινωφελών ή φιλανθρωπικών σκοπών
Ειδικές προσωπικές απαλλαγές, κατά την εισαγωγή
Απαλλαγή κατά την εισαγωγή επενδυτικού χρυσού
Σύνολο

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(ποσά σε ευρώ)

ΚΟΣΤΟΣ – ΑΠΩΛΕΙΑ
438.975.282
127.486.881
27.705.244
27.866.279
9.807.990
211.700.000
39.400.000
379.700.000
1.260.136
5.029.038
895.350
1.402.952
1.236.360
1.272.465.512

Πηγή:
1
2
3

4
5

Εκτιμήσεις βάσει στοιχείων από τις δηλώσεις ΦΠΑ 2017 για το φόρο εκροών και με προβολή δεδομένων από τις δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 2010-2014 για το φόρο εισροών.
Το σκέλος της ποσοτικοποίησης για τον υπερμειωμένο συντελεστή 6% εκτιμά την απώλεια εσόδων λόγω μη υπαγωγής στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.
Εκτιμήσεις βάσει στοιχείων που μας παρείχαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις/φορείς για το 2017.
Ως στοιχεία που μας παρείχαν οι φορείς (Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, CEDEFOP, ENISA) ή προκύπτουν από δεδομένα επιστροφών ΦΠΑ (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή). Για τους υπόλοιπους φορείς (πρεσβείες, διεθνείς οργανισμοί) αξιοποιήσαμε τα στοιχεία σχετικά με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΞ δικαιώματα απαλλαγής από ΦΠΑ για τις
αγορές αγαθών και λήψεων υπηρεσιών ανεξάρτητα από την πραγματοποίησή τους ή όχι.
Εκτιμήσεις βάσει στατιστικών -κατά κύριο λόγο- δεδομένων.
Εκτιμήσεις βάσει στατιστικών και φορολογικών δεδομένων.
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Πίνακας 7
ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
(ποσά σε ευρώ)
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Νοσοκομεία

315.097

Πολύτεκνοι

2.221.005

Ανάπηροι

1.866.007

Μετοικούντες

1.565.681

Επιβατικά αυτοκίνητα Ιερών Μονών Αγίου Όρους

142.731

Ταξί

5.907.369

Γονείς με τρία τέκνα

10.097.623

Δημόσιο – Δήμοι - Κοινότητες

155.853

Αυτοκίνητα που επαναταξινομούνται

319.179

Διπλωμάτες/ΝΑΤΟ

3.793.911

Ηλεκτροκίνητα – υβριδικά αυτοκίνητα

5.877.760

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

0

Σύνολο

32.262.216

Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία της ΓΓΠΣ.
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Πίνακας 8
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ)
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
(ποσά σε ευρώ)
ΚΟΣΤΟΣ-ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΚ

%
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΟΣΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ

Ενεργειακά προϊόντα

4.390.450.553

789.610.583

17,98

Βιομηχανοποιημένα καπνά

2.066.101.126

822.953

0,04

508.571.153

490.813.022

96,51

-

-

6.965.122.832

1.281.246.558

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά
Ισοπροπυλική αλκοόλη
Σύνολο
Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων.
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18,40

Πίνακας 9
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1.

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

1.062.942.356

2.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

3.254.281.399

3.

Φορολογία κεφαλαίου (ΕΝΦΙΑ-ΕΦΑ)

4.

Απαλλαγές στα ακίνητα (μεταβιβάσεις)

5.

Φόρος πολυτελείας

6.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

7.

Τέλη χαρτοσήμου

251.362.500

8

Φόρος ασφαλίστρων

376.320.968

9.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ)

10.

Τέλος ταξινόμησης οχημάτων

32.262.216

11.

Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

13.630.582

115.890.835
55.177.830
290.223
1.272.465.512

1.281.246.558

Σύνολο

7.715.870.979
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από
επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
23 του ΚΦΕ, οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον
της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις
εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν
κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που
διαθέτει η φορολογική διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία
απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου, κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Εμπορικές επιχει- ΚΦΕ
ρήσεις.
(Ν.4172/13,
Άρθρο 22)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

2

Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση
επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές
αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων
στις παρ. 5 έως 7 του άρθρου 26, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:
α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι
το ποσό των 1.000 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω
των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100%
της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν
αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες
για τη διασφάλιση του δικαιώματος
είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,

Ατομικές
ρήσεις.

Απεριόριστη
Για
προβλέψεις
από
επισφαλείς
απαιτήσεις
που σχηματίζονται
από
1/1/14

Κάλυψη επιχειρηματικού κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

επιχει- ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 26,
παρ. 1)

23

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του
ποσού των 1.000 ευρώ που δεν έχουν
εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12
μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να
σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί
οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης
της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με
τον ακόλουθο πίνακα:
Χρόνος υπερημερίας
(σε μήνες)
12
18
24

Προβλέψεις
(%)
50
75
100

3

Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από
επιχειρηματική δραστηριότητα οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:
α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες
τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης
β,
β) το μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του ν.
4308/2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο αυτό.

Ατομικές
ρήσεις.

επιχει- ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 24,
παρ. 1,
Ν. 4549/18
άρθρο 15,
παρ. 5, περ.
α)

ΑπεριόριΟικονομικές
στη.
σχέσεις και αΓια φορο- νάπτυξη.
λογικές
περιόδους
που αρχίζουν από
1/1/2014.

4

Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από 1.500 ευρώ, το εν λόγω
στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που
αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο.

Με απόφαση του Υπουργού Ατομικές
Οικονομικών μπορεί να α- ρήσεις.
ναπροσαρμόζεται το ποσό
που ορίζεται στο εν λόγω
εδάφιο μία φορά ανά 5 έτη,
με βάση τα κατάλληλα
στοιχεία που δημοσιεύονται
από την ΕΛΣΤΑΤ.

επιχει- ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 24,
παρ. 7)

Απεριόριστη

Διευκόλυνση
αποσβέσεων πάγιων
στοιχείων
μικρής αξίας Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

5

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Τα

επιχει- ΚΦΕ

Απεριόρι-

Οικονομικές

κριτήρια

χαρακτηρι- Ατομικές
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

επιχειρήσεων 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 κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό
30%.
Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση
του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με
βάση το άρθρο 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

σμού των δαπανών καθορί- ρήσεις.
ζονται με κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6

Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παρο- - Να γίνεται χρηματική Επιχειρήσεις
χής που προσφέρεται ως χορηγία, για
αποτίμηση της χορηγίας
την τουριστική ανάπτυξη και προβολή
από ειδική εκτιμητική
της Ελλάδας, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από
επιτροπή.
τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρη- - Το αφαιρούμενο συνολισης που προσέφερε τη χορηγία.
κό ποσό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 10% των
καθαρών κερδών που
προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης
που προσέφερε η χορηγία.

7

Αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, τα οποία προσδιορίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ ποσό
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για
κάθε ανάπηρο εργαζόμενο που απασχολούν.

Ο εργαζόμενος να έχει πο- Ατομικές
σοστό αναπηρίας εξήντα ε- ρήσεις.
πτά τοις εκατό (67%) και
πάνω.

8

Έκπτωση από το φόρο εισοδήματος ίση
με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως από επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να εγκατασταθούν από

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης είναι οι
επιχειρήσεις αυτές να λειτουργούν σε κτίρια και χώρους νομίμως υφισταμέ-

ΝΟΜΟΣ

25

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(Ν.4172/13, στη
άρθρο 22Α,
παρ. 1)
Ν. 4386/16,
άρθρο
24,
παρ. 8α

σχέσεις και ανάπτυξη (προαγωγή επιστημονικής έρευνας).

Ν.4276/14
(άρθρο 42)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις - τουριστική ανάπτυξη.

Απεριόριστη

Κίνητρο για ενίσχυση της απασχόλησης αναπήρων - Κοινωνική
πολιτική
(δράσεις ΑΜΕΑ).

επιχει- Ν. 3522/06
(άρθρο 4,
παρ. 10)

Όσοι ασκούν ελευθέριο
επάγγελμα,
ατομικές
επιχειρήσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ν. 4030/11 Απεριόρι(άρθρα 43, στη
44),
ΠΟΛ.1096/
2012

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

10.233
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

9

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

την 25η Νοεμβρίου και μετά, στην περιοχή Γεράνι που οριοθετείται από τις οδούς Πειραιώς, Επικούρου, Ευριπίδου
και Αθηνάς και στην περιοχή Μεταξουργείο και οριοθετείται από τις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Αγίου Κωνσταντίνου, Πειραιώς και Ιερά Οδό, αντίστοιχα, του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Η έκπτωση αυτή διενεργείται κάθε
χρόνο και κατ’ ανώτατο όριο για μια πενταετία από το χρόνο πρώτης εγκατάστασης.

νους, στους οποίους επιτρέπεται η εγκατάσταση
από τις ισχύουσες διατάξεις
των π.δ. της 2/13.7.1994
(Α΄704)
και
της
23.7/19.8.1988 (Α΄ 616)
και ειδικότερα αφορούν
χρήσεις ξενώνων, ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, εμπορικών καταστημάτων (αγορά,
πώληση
εμπορευμάτων),
γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών,
πολιτιστικών
κέντρων, κτιρίων εκπαίδευσης, εμπορικών εκθέσεων
και μισθώνουν την εγκατάστασή τους σε ακίνητο που
βρίσκεται στις πιο πάνω οριοθετημένες περιοχές. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια
της έκπτωσης είναι και η
καταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το συναφές με την ενεργειακή απόδοση - Δεν καταλαμβάνονται οι Ατομικές
ή εξοικονόμηση νερού κόστος, αποσβένεξής κατηγορίες ενεργη- ρήσεις
νυται με τους συντελεστές του πίνακα
τικού επιχείρησης: «Αετης παραγράφου 4 του άρθρου 24 του
ροσκάφη, σιδηροδρομιΚΦΕ προσαυξημένους κατά ποσοστό
κούς συρμούς, πλοία και
100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συσκάφη», «Μέσα μεταφοντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του
ράς ατόμων», «Μέσα με10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δε
ταφοράς εμπορευμάτων»
δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαί- - Έκδοση ΚΥΑ για τον καες μονάδες.
θορισμό των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

επιχει- Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 24, στη
παρ. 10)
Ν. 4549/18
(άρθρο 117
παρ. 1).
Ισχύς από τη
δημοσίευσή
του
στην
Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (από
14/6/2018

26

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παροχή οικονομικού κινήτρου
για την ενίσχυση
επενδύσεων στα
εν λόγω πεδία –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

για την εφαρμογή της
διάταξης.
10

Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των
φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα οι εργοδοτικές
εισφορές προσαυξημένες κατά 50% και
μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών
ανά θέση εργασίας.
Η ανωτέρω παράγραφος εφαρμόζεται για
νέους έως 30 ετών και για μακροχρόνια
ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του ΟΑΕΔ. Σε συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του
ΚΦΕ, το κίνητρο χορηγείται άπαξ για
κάθε εργαζόμενο.
Η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή υπό
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και
σε περίπτωση μετατροπής συμβάσεων
μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης
ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
πλήρους απασχόλησης.

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

και μετά).

Να συντρέχουν αθροιστικά Ατομικές
οι εξής προϋποθέσεις:
ρήσεις.
α) αύξηση του αριθμού των
απασχολούμενων
κατά
το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με το μέσο
όρο του προηγούμενου
έτους και
β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε
σχέση με αυτή του προηγούμενου έτους.
Έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό των προϋποθέσεων,
των όρων, των διαδικασιών,
του τρόπου υπολογισμού
του μέσου όρου απασχόλησης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για
την εφαρμογή της διάταξης.

επιχει- Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 71Δ) στη
Ν. 4549/18
(άρθρο 116
παρ. 1).
Ισχύς από το
φορολογικό
έτος
2018
και εφεξής.

Παροχή οικονομικού κινήτρου
για την καταπολέμηση της ανεργίας - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

Β. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ)
1

Απαλλάσσεται από το φόρο το τεκμαρτό
εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν
παραχώρηση κατοικίας προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς
ανιόντες ή κατιόντες.

Η οικοδομή να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία
και να είναι εμβαδού μέχρι
διακόσια (200) τετραγωνικά
μέτρα.

Όλοι οι φορολογούμενοι που παρέχουν τη χρήση
κατοικίας
προς
ανιόντες ή κατιόντες.

27

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 39,
παρ. 2)

Απεριόριστη

Για λόγους φορολογικής
δικαιοσύνης, δεδομένου ότι στις
περιπτώσεις αυτές δεν αποκτάται ουσιαστικά
εισόδημα - Κοινωνική πολιτική

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(στέγαση).

2

Απαλλάσσεται από το φόρο το τεκμαρτό
εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο
Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου.

Όλοι οι φορολογούμενοι που παρέχουν δωρεάν τη
χρήση
ακινήτων
τους στο ΕΔ ή σε
ΝΠΔΔ

Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 39, στη
παρ. 2)
Ν. 4549/18
(άρθρο 115
παρ. 8).
Ισχύς
από
φορολογικό
έτος
2018
και επόμενα.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

3

Δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από
ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων.

Φυσικά πρόσωπα
που ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο
39,
παρ.2)

Οικονομικές
σχέσεις - Αγροτική ανάπτυξη.

4

Από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία Ο εκμισθωτής ή ο παραχω- Όσοι δηλώνουν ειεκπίπτει ποσοστό 5% για δαπάνες επι- ρών να είναι φυσικό πρό- σόδημα από ακίσκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλ- σωπο.
νητη περιουσία.
λες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του
ακινήτου.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 39,
παρ. 3, περ.
α)

Κοινωνική πολιτική.

5

Από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία
εκπίπτει το μίσθωμα που καταβάλλεται
στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης.

Φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που υπεκμισθώνουν ακίνητα.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 39,
παρ. 3, περ.
δ)

Κοινωνική πολιτική.

6

Από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία
εκπίπτουν οι δαπάνες αντιπλημμυρικών
έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε
ποσοστό 10%.

Όσοι δηλώνουν ει- ΚΦΕ
Απεριόρισόδημα από ακί- (Ν.4172/13, στη
νητη περιουσία.
άρθρο 39,
παρ. 3, περ.
ε)

Κοινωνική πολιτική.

Στις αγροτικές εκτάσεις να
περιλαμβάνονται λιβάδια,
καλλιεργήσιμες γαίες, και
κάθε είδους κατασκευές ή
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7

Από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία
εκπίπτει το ποσό της αποζημίωσης που
καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής
στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής
σχέσης του ακινήτου.

8

Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του
(αλλά θα φορολογηθούν στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκε).

9

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Όσοι δηλώνουν ει- ΚΦΕ
Απεριόρισόδημα από ακί- (Ν.4172/13, στη
νητη περιουσία.
άρθρο 39,
παρ. 3, περ.
στ)

Κοινωνική πολιτική.

Φυσικά πρόσωπα
που αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση
ακίνητης
περιουσίας.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 39,
παρ. 4).
Ισχύς
από
01/01/2015
και μετά.

Κοινωνική πολιτική.

Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος
οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

Φυσικά πρόσωπα.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 37,
παρ. 2)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

10

Απαλλάσσονται του φόρου οι τόκοι που
προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, όπως τα
ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα.

Φυσικά πρόσωπα.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 37,
παρ. 3).

Έως
την Οικονομικές
ολοκλήρω- σχέσεις και αση
του νάπτυξη.
προγράμματος.

11

Η αποζημίωση για απαλλοτρίωση ακινήτου δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.

Ιδιοκτήτες φυσικά Ν. 2882/01 Απεριόριπρόσωπα που ει- (άρθρο 13, στη
σπράττουν αποζη- παρ. 3)
μιώσεις λόγω απαλλοτρίωσης.

Έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης
φορολογίας
εισοδήματος,
να έχει εκδοθεί εις βάρος
του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης
χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή
επιδίκασης μισθωμάτων ή
να έχει ασκηθεί εναντίον
του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

29

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12

Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος
επί των ομολογιών ή τίτλων που εκδίδει η
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου Πόντου, συμπεριλαμβανομένων
των τυχόν μερισμάτων ή τόκων εξ αυτών,
από οποιονδήποτε και αν κατέχονται.

Κάτοχοι
ομολογιών ή τίτλων εκδοθέντων από την
ΤΕΑΕΠ.

13

Οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων και
οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά τους τίτλους αυτούς περιλαμβανομένης και της εκδόσεώς τους, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος,
τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή
τρίτων.

Κάτοχοι
τίτλων Ν. 2801/00
προεσόδων.
(άρθρο 14,
παρ. 3)

Απεριόριστη

Ενίσχυση κεφαλαιαγοράς - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

14

Οι τόκοι που αποφέρουν οι μετοχοποιήσιμοι τίτλοι μέχρι το χρόνο ανταλλαγής
τους με μετοχές απαλλάσσονται οποιουδήποτε φόρου, τέλους χαρτοσήμου και
λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Κάτοχοι μετοχο- Ν. 2642/98
ποιήσιμων τίτλων. (άρθρο 10,
παρ. 2,
τελευταίο
εδάφιο)

Απεριόριστη

Ενίσχυση κεφαλαιαγοράς - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

15

Η πρόσθετη αξία που προκύπτει από την
εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου
ακίνητης περιουσίας σε τιμή ανώτερη
από την τιμή κτήσης τους από το μεριδιούχο, απαλλάσσεται από κάθε φόρο,
τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση
υπέρ του Δημοσίου, νπδδ και γενικά τρίτων.

Φυσικά πρόσωπα,
ατομικές επιχειρήσεις που είναι
μεριδιούχοι
του
ΑΚ ακινήτων.

Απεριόριστη

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

30

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ιδρυτική
Απεριόρισυμφωνία
στη
της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου
Πόντου (άρθρο 52, παρ.
3), κυρωθείσα με το ν.
2380/96.

Ν. 2778/99
(άρθρο 20,
παρ. 4)
Ν.4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 17)

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

16

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Η φορολόγηση των κερδών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακινήτων γίνεται σύμφωνα
με το άρθρο 33 του ν. 3283/04, όπως
ισχύει. Με τη φορολογία αυτή εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση των
μεριδιούχων του.

Φυσικά πρόσωπα,
ατομικές επιχειρήσεις που είναι
μεριδιούχοι
του
ΑΚ ακινήτων.

Ν. 2778/99
(άρθρο 20,
παρ. 2)
Ν.4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 17)

Απεριόριστη

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

17

Με την καταβολή του φόρου από την Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση των μετόχων της.

Φυσικά πρόσωπα,
ατομικές επιχειρήσεις που είναι
μέτοχοι της Εταιρείας Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία.

Ν. 2778/99 Απεριόρι(άρθρο 31,
στη
παρ. 3)
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 17)

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

18

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των
μερισμάτων που διανέμει ναυτική εταιρεία του ν. 959/1979 που έχει υπαχθεί
στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 και διαχειρίζεται πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία.

Φυσικά πρόσωπα, Ν. 959/79
Απεριόριπροσωπικές εται- (άρθρο 60)
στη
ρείες κ.λπ.
Ν. 27/75
(άρθρο 26),
όπως τροποποιήθηκε με
άρθρο
24
παρ. 1 του
Ν.4110/13
Ν.4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 14)

Ενίσχυση
της
ναυτιλίας - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Φυσικά πρόσωπα ΚΦΕ
Απεριόριπου μεταβιβάζουν (Ν.4172/13, στη
τίτλους.
άρθρο
42,
παρ. 1, περ.
β)

Φορολογική δικαιοσύνη
(απαλλαγή μικρομετόχων).

Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1

Δεν υπόκειται σε φόρο το εισόδημα που Βλ. περιγραφή διάταξης
προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης
μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή
αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
με ποσοστό μικρότερο από 0,5%.

31

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2

Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας
τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν
από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων
με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με
άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους.

Φυσικά πρόσωπα.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο
42,
παρ. 6)

3

Δεν υπόκεινται σε φόρο τα κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων σε χρηματιστηριακή
αγορά κινητών αξιών που έχουν αποκτηθεί πριν από την 1/1/2009.

Ανεξάρτητα από το ποσοστό Φυσικά πρόσωπα.
συμμετοχής του μεταβιβάζοντος στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν. 4172/13 στη
άρθρο
42,
παρ 1)

Φορολογική δικαιοσύνη.

4

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 τίτλων (σύμφωνα με το άρθρο 42).

Να υποβάλλονται στη φορολογική διοίκηση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 42,
παρ. 8)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

5

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του
ν. 3156/2003.

Φυσικά πρόσωπα Ν. 3156/03 Απεριόρικάτοχοι εταιρικών (άρθρο 14, στη
ομολόγων.
παρ 1)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

6

Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας
από την εκποίηση μεριδίων ή μετοχών σε
τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, που αποκτούν οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι των
ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια σύστασης
ή λειτουργίας στην Ελλάδα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Φυσικά πρόσωπα Ν.4099/12
μεριδιούχοι
(άρθρο 103,
ΟΣΕΚΑ.
παρ. 5)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Φυσικά πρόσωπα
που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε
κράτη με τα οποία
η Ελλάδα έχει συνάψει ΣΑΔΦ.

32

Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Η μείωση του φόρου εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’
επάγγελμα αγρότες, όπως
αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται
από αγροτική δραστηριότητα.
Στο εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, οι αμοιβές
από παροχή εργασίας με
εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην
ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και
σε συναφείς χώρους, για
έως 150 ημερομίσθια ανά
έτος, καθώς και οι αμοιβές
μελών αγροτικών ή/και γυναικείων
συνεταιρισμών,
που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται
στην ασφάλιση ΟΓΑ.

Φυσικά πρόσωπα
που ασκούν ατομική αγροτική επιχείρηση.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 29,
παρ. 3)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις - Αγροτική ανάπτυξη.

Φυσικά πρόσωπα
που ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 21,
παρ. 1)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις - Αγροτική ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1

Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την
κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15. Ο
φόρος που προκύπτει για το εισόδημα
από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο
άρθρο 16.

2

Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική α- Βλ. περιγραφή διάταξης.
γροτική επιχειρηματική δραστηριότητα,
δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό
του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα οι πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωρ-
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293.773

234.496.664
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Φυσικά πρόσωπα
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 29,
παρ. 2)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Να προηγείται απόφαση Ιδιώτες και ατομιτων Υπουργών Οικονομι- κές επιχειρήσεις.
κών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, η οποία
εκδίδεται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 άρθρου 14 ν.
3468/2006 ΦΕΚ 8Α.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 29,
παρ. 6)

Απεριόριστη

Περιβάλλον

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

γικής Πολιτικής κατά το μέρος που δεν
υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους,
δεν συνυπολογίζονται.
3

Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλω- Βλ. περιγραφή διάταξης.
ση έναρξης επιτηδεύματος από 1/1/13
και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης
της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός
συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της
κλίμακας της παρ. 1 μειώνεται κατά
50%, εφόσον το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

4

Απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια
των πολύ μικρών επιχειρήσεων όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/36/ΕΚ της
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη
διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ ή άλλο
προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους
στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα
(10) kw».

5

Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου στις επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες στους φορείς γενικής κυβέρνησης όταν δεν απαιτείται σύμβαση και η
καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή,
δεν υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ.

Επιχειρήσεις

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 64,
παρ. 2)

Απεριόριστη

Αποφυγή
γραφειοκρατίας και
απλοποίηση του
συστήματος
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

6

Κατ’ εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής
κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικια-

Εργολήπτες τεχνι- ΚΦΕ
κών έργων, ενοι- (Ν.4172/13,
κιαστές δημοσίων, άρθρο 64,

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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52.574

2.130.871
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

στών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής παρακράτησης είναι 3% επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της
αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ή νομική οντότητα (αντί συντελεστή
20%).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Οικονομική
νάπτυξη.

δημοτικών
και παρ. 1, περ.
κοινοτικών ή λι- δ)
μενικών
προσόδων.

7

Για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς ο
προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται σε
4% ή 10%, κατά περίπτωση, επί της
συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν διάφορα
έργα (αντί να παρακρατηθεί φόρος 20%
στις αμοιβές αυτές).

Η άδεια για τη μελέτη ή ε- Αρχιτέκτονες
πίβλεψη των έργων πρέπει μηχανικοί.
να θεωρηθεί από δημόσια
αρχή.

8

Τα ασφαλιστήρια που συνάπτει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), καθώς και τα δικαιώματα
που απορρέουν από αυτά, τα ασφάλιστρα και οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις
απαλλάσσονται από κάθε φόρο και κάθε
άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων,
εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας,
εφόσον η επιβολή του προβλέπεται από
τις ισχύουσες διατάξεις.

Όλοι οι ασφαλι- Ν. 1796/88
σμένοι στον
(άρθρο 16,
ΟΑΕΠ.
παρ. 1)

Απεριόριστη

Ενίσχυση
των
εξαγωγών - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

9

Απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη
από την πώληση των ακινήτων στην εταιρεία ειδικού σκοπού της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3156/03.

Ατομικές
ρήσεις.

επιχει- Ν. 3156/03
(άρθρο 14,
παρ. 8)

Απεριόριστη

Ενίσχυση
της
επιχειρηματικότητας - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

10

Τα κέρδη από τη μεταβίβαση απαιτήσεων στην εταιρεία ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11 του ν. 3156/03 απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Έκδοση και διάθεση ομο- Ατομικές
λογιών οποιοδήποτε είδους ρήσεις.
από την εταιρεία ειδικού
σκοπού.

επιχει- Ν. 3156/03
(άρθρο 14,
παρ. 7)

Απεριόριστη

Διευκόλυνση είσπραξης απαιτήσεων - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.
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και ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 69,
παρ. 4)

α-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11

Απαλλάσσεται του φόρου η υπερτίμηση α) Το ακίνητο να ιδιοχρη- Επιχειρήσεις
από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακισιμοποιείται ή να έχει
νήτου.
ιδιοχρησιμοποιηθεί για
την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών
της επιχείρησης.
β) Να εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

Ν.2238/94, Απεριόρι(άρθρο 28,
στη
παρ. 3, περ.
ζ),
ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 72,
παρ. 13)

Για λόγους φορολογικής
δικαιοσύνης - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

12

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος Εμφάνιση της υπεραξίας σε Επιχειρήσεις
η υπεραξία που αποκτούν οι επιχειρή- ιδιαίτερο λογαριασμό αφοσεις κατά την εισφορά των ακινήτων ρολόγητου αποθεματικού.
τους, τα οποία βρίσκονται εντός των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) της παρ. 3 του άρθρου
29 του ν. 2545/97 σε επιχείρηση-φορέα
ίδρυσης και εκμετάλλευσης ΠΟΤΑ.

Ν.2238/94
Απεριόρι(άρθρο 28,
στη
παρ. 3, περ.
ζ)
ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 72,
παρ. 13)
ΠΟΛ
1264/14

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

13

Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία
χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο
στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της
πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται
από το φόρο.

Ν.2238/94
Απεριόρι(άρθρο 28,
στη
παρ. 3, περ.
ζ)
ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 72,
παρ. 13)

Ενίσχυση
της
ταμειακής ρευστότητας των επιχειρήσεων
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

14

Το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβο- Βλ. περιγραφή διάταξης.
λής φόρου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 69 του ΚΦΕ, μειώνεται στο
μισό όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 69, στη
παρ. 1)
Ν. 4549/18
(άρθρο 115).
Ισχύς φορο-

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Εμφάνιση της υπεραξίας σε Επιχειρήσεις
ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.
Φορολόγηση σε περίπτωση
διανομής ή διάλυσης της
επιχείρησης, καθώς και λόγω λύσης της σύμβασης ή
υποκατάστασης του μισθωτή από νέο πρόσωπο.
Φυσικά πρόσωπα
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

36

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

λογικό έτος
2018
και
επόμενα.
15

Τα κέρδη επιχείρησης από την πώληση - Να έχει χρησιμοποιηθεί Ατομικές
προϊόντων παραγωγής της, για την οποία
για την παραγωγή ευρε- ρήσεις
παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεσιτεχνίας διεθνώς αναχνία διεθνώς αναγνωρισμένη, απαλλάσγνωρισμένης, στο όνομα
σονται από το φόρο εισοδήματος για
της ίδιας επιχείρησης
τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενοπου αναπτύχθηκε από
μένης από τη χρήση μέσα στην οποία
την ίδια.
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έ- - Εμφάνιση κερδών σε εισοδα από την πώληση των πιο πάνω προδικό λογαριασμό αποθεϊόντων. Η απαλλαγή χορηγείται και όταν
ματικού.
τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και
τα κέρδη που προέρχονται από παροχή
υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς
αναγνωρισμένης.

επιχει- Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 71Α) στη
Ν. 4512/18
(άρθρο 353)
Αριθ. πρωτ.:
οικ.52738/
ΔΕΚΝΤ
55
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β
1843/2018)

Παροχή φορολογικού
κινήτρου για την παραγωγή ευρεσιτεχνιών - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ
ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1

Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδημα
που αποκτάται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο
ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη
διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που
είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και
κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο που
εργάζεται σε θεσμικό όργανο της ΕΕ ή
διεθνούς οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.

Όπως περιγράφονται στη
διάταξη (π.χ. κατοχή διπλωματικής ιδιότητας, εργασία σε θεσμικό όργανο
της ΕΕ ή διεθνή οργανισμό
κ.λπ.)

Φυσικά πρόσωπα
που πληρούν τις
απαιτούμενες
προϋποθέσεις (διπλωμάτες,
πρεσβευτές, εργαζόμενοι αλλοδαποί
σε
πρεσβείες,
προξενεία, εργαζόμενοι σε θεσμικό όργανο της ΕΕ,
κ.λπ.)

37

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 2, περ.
α)

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2

Απαλλάσσεται από το φόρο η διατροφή
που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα
με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη.

3

Απαλλάσσεται του φόρου η σύνταξη που
καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου
και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων
πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά,
που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές
τους.

4

Απαλλάσσεται του φόρου το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό
που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες
ατόμων με αναπηρία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσικά πρόσωπα ΚΦΕ
Απεριόριπου
λαμβάνουν (Ν.4172/13, στη
διατροφή.
άρθρο 14,
παρ. 2, περ.
β)

Κοινωνική πολιτική.

Ανάπηροι
πολέμου και θύματα ή
οικογένειες θυμάτων πολέμου.
Στρατιωτικοί ανάπηροι
ειρηνικής
περιόδου και οι
οικογένειές τους.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 2, περ.
γ)

Κοινωνική πολιτική.

ΑΜΕΑ

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 2, περ.
δ)

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

5

Απαλλάσσονται του φόρου οι μισθοί, συ- Να παρουσιάζουν αναπηρία Άτομα με αναπη- ΚΦΕ
Απεριόριντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χο- με ποσοστό τουλάχιστον ρία
τουλάχιστον (Ν.4172/13, στη
ρηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρίες.
80%
80%.
άρθρο 14,
παρ. 2, περ.
ε)

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

6

Απαλλάσσεται του φόρου κατά ποσοστό
65% το επίδομα επικίνδυνης εργασίας
που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων,
της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού
Σώματος, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα

Κοινωνική πολιτική.

Να είναι ανάπηροι ή θύματα πολέμου ή στρατιωτικοί
που έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί
και
οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων,
των σωμάτων ασφαλείας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού σώματος
κ.λπ.
Ιατροί, πληρώματα
ασθενοφόρων
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ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 2, περ.
θ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν
διατεταλμένη υπηρεσία με αεροπορικά
μέσα για παροχή Α΄ βοηθειών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

και νοσηλευτικό
προσωπικό
του
ΕΚΑΒ, που εκτελούν διατεταγμένη
υπηρεσία με αεροπορικά
μέσα
για παροχή Α΄
Βοηθειών.

7

Απαλλάσσεται από το φόρο το επίδομα Το άθροισμα των λοιπών ει- Άνεργοι
ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ στους σοδημάτων του φορολογούδικαιούχους ανέργους.
μενου να μην υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 2, περ.
στ)

Κοινωνική πολιτική.

557.817

15.745.043

8

Απαλλάσσεται από το φόρο το επίδομα
κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) που καταβάλλεται στους δικαιούχους.

Συνταξιούχοι

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 2, περ.
ζ)

Κοινωνική πολιτική.

241.651

2.154.696

9

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος
από μισθωτή εργασία εξαιρείται η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και
η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής
δραστηριότητας του εργοδότη.

Μισθωτοί

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 1, περ.
α)

Η αποζημίωση
που δίδεται για
κάλυψη δαπανών δεν θεωρείται εισόδημα –
Κοινωνική πολιτική.

10

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος
από μισθωτή εργασία εξαιρείται η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με
νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου.

Μισθωτοί

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 1, περ.
στ)

Οι παροχές αυτές είναι ανταποδοτικές
των
εισφορών
που
έχουν καταβάλλει οι μισθωτοί –
Κοινωνική πολιτική.

11

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος Να αφορούν έξοδα κίνησης Μισθωτοί

ΚΦΕ

Κοινωνική πολι-
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Απεριόρι-
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

από μισθωτή εργασία εξαιρείται η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους.

που
πραγματοποιήθηκαν
από τον εργαζόμενο κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας
τους και αποδεικνύονται
από νόμιμα παραστατικά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 1, περ.
β)

τική.

12

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος
από μισθωτή εργασία εξαιρούνται οι
κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο.

Μισθωτοί

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 1, περ.
δ)

Κοινωνική πολιτική.

13

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος
από μισθωτή εργασία εξαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο
εργαζόμενος, περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ
των επαγγελματικών ταμείων που έχουν
συσταθεί με νόμο.

Μισθωτοί

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 1, περ.
ε)

Κοινωνική πολιτική.

14

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος
από μισθωτή εργασία εξαιρείται το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών
και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών.

Μισθωτοί που υ- ΚΦΕ
Απεριόριπηρετούν
στην (Ν.4172/13, στη
αλλοδαπή.
άρθρο 14,
παρ. 1, περ.
γ)

Αντιμετώπιση
των πρόσθετων
δαπανών,
στις
οποίες υποβάλλονται οι υπάλληλοι από τη διαμονή τους στο
εξωτερικό - Κοινωνική πολιτική.

15

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος
από μισθωτή εργασία εξαιρείται η αξία
των διατακτικών σίτισης αξίας έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.

Μισθωτοί

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 1, περ.
ζ)

Κοινωνική πολιτική.

16

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος
από μισθωτή εργασία εξαιρούνται οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού

Μισθωτοί

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 14,

Κοινωνική πολιτική.
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Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

των 27 ευρώ ετησίως.

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

παρ. 1, περ.
η)

17

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος
από μισθωτή εργασία εξαιρούνται τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον
εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών
συμβολαίων.

Εργαζόμενοι

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 1, περ.
ι)

Κίνητρο
για
πρόσθετη ασφάλιση προσωπικού – Κοινωνική
πολιτική.

18

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος
από μισθωτή εργασία εξαιρούνται τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον
εργοδότη για τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη
του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του
στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Το ποσό των ασφαλίστρων Εργαζόμενοι
να μην ξεπερνά τα 1.500
ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 14,
παρ. 1, περ.
ια)

Κίνητρο
για
πρόσθετη ασφάλιση προσωπικού – Κοινωνική
πολιτική.

19

Δεν επιβάλλεται φόρος επί του μισθού
και των αποδοχών που καταβάλλει η
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου στους διευθυντές, αναπληρωτές διευθυντές, αξιωματούχους ή
υπαλλήλους της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και των εμπειρογνωμόνων
που λειτουργούν κατ’ εντολή της.

Διευθυντές, αναπληρωτές διευθυντές κ.λπ. της
Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης
του Ευξείνου Πόντου.

Ιδρυτική
Απεριόρισυμφωνία
στη
της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου
Πόντου (άρθρο 52, παρ.
2), κυρωθείσα με το ν.
2380/1996.

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Αναγνωρισμένοι
πολιτικοί πρόσφυγες, πρόσωπα που
διαμένουν προσω-

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13 στη
άρθρο 14,
παρ. 2, περ.

Κοινωνική πολιτική
(πρόσφυγες).

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
1

Απαλλάσσονται από το φόρο τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε
αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και
σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης προσφύγων, τα οποία
χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(ΟΗΕ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ρινά στην Ελλάδα η)
για
ανθρωπιστικούς λόγους.

2

Απαλλάσσονται από το φόρο οι αμοιβές Βλ. περιγραφή διάταξης.
που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση
Αναπήρων Καλλιτεχνών (VDMFK) στα
μέλη της ζωγράφους με το πόδι και το
στόμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, αποκλειστικά για την
εργασία της ζωγραφικής που αμείβεται
από την ως άνω Ένωση με συνάλλαγμα.

Άτομα με αναπη- Ν. 4172/13 Απεριόριρία – μέλη της εν (άρθρο 14, στη
λόγω Ένωσης.
παρ. 2, περ.
1)
Ν. 4537/18
(άρθρο 114)

Για την ενίσχυση
ατόμων με ειδικές ανάγκες –
Κοινωνική Πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ)

3

Από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού - Οι δαπάνες παραγωγής
προσώπου που επενδύει σε παραγωγές
να
πραγματοποιούνται
οπτικοακουστικών έργων, κατά την ένστην Ελλάδα.
νοια των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. - Το ποσοστό αφαίρεσης
4487/2017, αφαιρείται το 30% των επιτων δαπανών από το φολέξιμων δαπανών, καθενός οπτικοακουρολογητέο εισόδημα του
στικού έργου. Στις περιπτώσεις συμπαφ.π. – επενδυτή μαζί με
ραγωγών το ποσό που αφαιρείται υπολοτυχόν άλλες ενισχύσεις
γίζεται αναλόγως του ποσοστού συμμετοπου έχει λάβει για το ίδιο
χής του φ.π. στην παραγωγή.
οπτικοακουστικό
έργο
Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται
δεν μπορούν να ξεπερεπενδύσεις κατά το μέρος του ποσού που
νούν το 50% του κόστους
προέρχεται από χορηγίες που λήφθηκαν
παραγωγής του έργου αυγια τη χρηματοδότηση της παραγωγής
τού.
οπτικοακουστικών μέσων.
- Η καταβολή του χρηματικού ποσού για την ενίσχυση της παραγωγής γίνεται σε ειδικό λογαρια-

Φυσικά πρόσωπα
που χρηματοδοτούν την παραγωγή
οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα.

Παροχή φορολογικού
κινήτρου για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων - Πολιτισμός.
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Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 71Ε), στη
Ν. 4549/18
(άρθρο 116,
παρ. 1).
Ισχύς
από
φορολογικό
έτος
2018
και εφεξής.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

σμό επ’ ονόματι του έργου που ενισχύεται.
- Έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό των επιλέξιμων
δαπανών, των κατηγοριών
οπτικοακουστικών μέσων,
της διαδικασίας και του
χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται
με τις εν λόγω διατάξεις,
καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την
εφαρμογή της διάταξης.
4

Δεν υπόκειται σε φορολογία το στεγαστικό επίδομα φοιτητών.

Φοιτητές

Ν. 3220/04
(άρθρο 10,
παρ. 5)

Απεριόριστη

Παιδεία
βάθμια
δευση).

5

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο το ενιαίο - Χορηγείται σε συγκεκρι- Γονείς με εξαρτώ- Ν. 4093/12
επίδομα στήριξης τέκνων.
μένες κατηγορίες προ- μενα τέκνα.
(υποπαρ.
σώπων, εφόσον έχουν
ΙΑ2)
μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα
και τα εξαρτώμενα τέκνα
τους βρίσκονται στην Ελλάδα (περ. 6).
- Τα τέκνα θα πρέπει να
πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις (περ.3)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
της οικογένειας).

6

Από 01/01/2013 και μετά το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του
άρθρου 40 του ν. 4141/2013 δεν προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο εισόδημα
και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

Τρίτεκνες και πο- Ν. 4254/14 Απεριόριλύτεκνες οικογέ- (Υποπαράστη
νειες.
γραφος Β2,
περ. 7α, άρθρο τρίτο)

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
της οικογένειας)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

7

Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.
3986/2011, το ενιαίο επίδομα στήριξης
τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της
παρ. ΙΑ του ν.4093/2012 και το ειδικό
επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του
άρθρου 40 του ν. 4141/13 από την έναρξη χορήγησής του.

Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα - Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Ν. 4254/14 Απεριόρι(Υποπαράστη
γραφος Β2,
περ. 7β, άρθρο τρίτο)
ΠΟΛ.1034/
2017 (ΦΕΚ
759Β/2017)
Απόφαση
Διοικητή
ΑΑΔΕ
ΠΟΛ.1068/
2018 (ΦΕΚ
1319 Β/18)
Απόφαση
Διοικητή
ΑΑΔΕ

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
της οικογένειας).

8

Από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων
που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και άνω,
οι αποζημιώσεις μισθωτών (λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης), καθώς και
οι εφάπαξ καταβαλλόμενες παροχές από
τα ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς
οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και
επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα
εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου.

Φυσικά πρόσωπα
που πληρούν τις
προϋποθέσεις που
ορίζονται στη διάταξη.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
Άρθρο 43Α,
παρ. 2)

Κοινωνική πολιτική.

9

Από την υποχρέωση καταβολής της ειδι- Βλ. περιγραφή διάταξης.
κής εισφοράς αλληλεγγύης εξαιρούνται
οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του

Άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει
ο νόμος.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
Άρθρο 43Α,
παρ. 2)

Κοινωνική πολιτική.
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.
10

Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής Βλ. περιγραφή διάταξης
εισφοράς εξαιρούνται οι μακροχρόνια
άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων
προς ναυτολόγηση του Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών
που λειτουργούν ως παραρτήματά του,
καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω φορέα, εφόσον
κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν
πραγματικά εισοδήματα.

Άνεργοι ναυτικοί
που πληρούν τις
προϋποθέσεις που
ορίζει ο νόμος.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
Άρθρο 43Α,
παρ. 2)

Κοινωνική πολιτική.

11

Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης τα κεφαλαιακά κέρδη που
προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (swap) στο
πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης
των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή της αριθ. 1332/1511-2017 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών (Β΄3995).

Φυσικά πρόσωπα
κάτοχοι ομολόγων
του ΕΔ που συμμετείχαν στο εν
λόγω πρόγραμμα.

Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 43Α, στη
παρ. 2)
Ν. 4537/18
(άρθρο 142,
παρ. 1)
Ισχύς από το
φορολογικό
έτος 2017.

Για λόγους φορολογικής
δικαιοσύνης
–
κοινωνική πολιτική.

12

Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης τα τεκμαρτά εισοδήματα
που προκύπτουν: α) από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια
κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες και
β) από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε
νππδ.

Φυσικά πρόσωπα
που
παρέχουν
δωρεάν
ακίνητα
βάσει των αναφερομένων στη διάταξη.

Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 43Α, στη
παρ. 2)
Ν. 4549/18
(άρθρο 115,
παρ. 10)
Ισχύς από το
φορολογικό
έτος 2018.

Κοινωνική πολιτική.
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1.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

13

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου και εισφοράς οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων του
άρθρου 108 του πδ 26/2012 για τα ποσά που τους καταβάλλονται για τις αποζημιώσεις αυτές.

14

Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός
αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι
εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως
πεντακοσίους (500) κατοίκους και σε
νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό
(3.100) κατοίκους.

15

Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος Να μην έχουν παρέλθει πέατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ντε (5) έτη από την πρώτη
ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλμα- έναρξη.
τος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5)
έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

16

Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος Να υπολείπονται τρία (3) Ατομικές
οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων έτη από το έτος συνταξιοδό- ρήσεις.
εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπο- τησης του επιτηδευματία.
νται τρία (3) έτη από το έτος συνταξιοδότησής του.

17

Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος Εφόσον παρουσιάζουν ανατα πρόσωπα που ασκούν ατομική επι- πηρία ίση ή μεγαλύτερη
χείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και πα- του 80%.
ρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη

ΝΟΜΟΣ

Φυσικά πρόσωπα Π.Δ. 26/12
που
διορίζονται (άρθρο 108)
κατά τη διενέργεια
βουλευτικών
εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής,
αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής,
γραμματείς εφορευτικών επιτροπών.
Να ασκείται να δραστηριότητα σε χωριά με πληθυσμό
έως πεντακοσίους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω
από τρεις χιλιάδες εκατό
(3.100) κατοίκους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Εμπορικές επιχει- Ν. 3986/11 Απεριόριρήσεις και ελεύ- (άρθρο 31, στη
θεροι επαγγελμα- παρ. 3 )
τίες.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ατομικές εμπορι- Ν. 3986/11
κές επιχειρήσεις (άρθρο 31,
και ατομική ά- παρ. 3)
σκηση ελευθέριου
επαγγέλματος.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

επιχει- Ν. 3986/11
(άρθρο 31,
παρ. 3)

Πρόσωπα με αναπηρία που ασκούν
ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο
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Ν. 3986/11
(άρθρο 31,
παρ. 1)
Ν. 4305/14

ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

18

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

του 80%.

επάγγελμα.

(άρθρο 48,
παρ. 1)

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που το Βλ. περιγραφή.
εισόδημά τους προέρχεται από ατομική
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη
σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/και
νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1)
φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, τα ποσά
του τέλους επιτηδεύματος εξακολουθούν
να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν το οικονομικό έτος 2012.

Φυσικά πρόσωπα
που αποκτούν εισόδημα από την
άσκηση ατομικής
επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος.

Ν. 3986/11
(άρθρο 31,
παρ. 1)
Ν. 4110/13
(άρθρο 10,
παρ. 4)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απεριόριστη

Παροχή έμμεσης οικονομικής
ενίσχυσης - Κοινωνική Πολιτική
(δράσεις ΑΜΕΑ).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

Ζ. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
1

Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού 200 ευρώ προβλέπεται για το φορολογούμενο
και τα εξαρτώμενα μέλη του, σε περιπτώσεις αναπηρίας.

Να πρόκειται:
α) για άτομα με αναπηρία
67% τουλάχιστον με βάση
τη γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή της
ΑΣΥΕ,
β) για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, οι οποίοι
έχουν αποστρατευτεί ή/και
αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα
που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,
γ) για θύματα πολέμου, ή
τρομοκρατικών
ενεργειών
που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική
αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών
αξιωματικών και οπλιτών
που απεβίωσαν κατά την
εκτέλεση
διατεταγμένης

Οι φορολογούμε- ΚΦΕ
νοι που οι ίδιοι ή (Ν.4172/13,
τα εξαρτώμενα μέ- άρθρο 17)
λη τους παρουσιάζουν τα εν λόγω
προβλήματα.
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203.302

14.976.899
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον κρατικό
προϋπολογισμό,
δ) για άτομα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή
θύματα εθνικής αντίστασης
ή εμφυλίου πολέμου.
2

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την
κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων του
άρθρου 15 του ΚΦΕ μειώνεται:
α) για φορολογητέο εισόδημα έως και
20.000 ευρώ κατά 1.900 ευρώ (για
φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα), 1.950 ευρώ (για φορολογούμενο
με 1 εξαρτώμενο τέκνο), 2.000 ευρώ
(για φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα
τέκνα), 2.100 ευρώ (για φορολογούμενο με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω),
(εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι
μικρότερος των ανωτέρω ποσών, τότε
το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο
ποσό του αναλογούντος φόρου),
β) για φορολογητέο εισόδημα πάνω από
20.000 ευρώ, τα’ ανωτέρω ποσά μειώσεων φόρου μειώνονται κατά 10 ευρώ
ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος.

Για τη διατήρηση της μείωσης φόρου ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή
σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή
του ΕΟΧ, οι οποίες έχουν
εξοφληθεί με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής, το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του
φορολογητέου εισοδήματός
του, σύμφωνα με την κλίμακα που περιγράφεται
στις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 16.

Όσοι φορολογούμενοι
αποκτούν
εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις,
βάσει
του άρθρου 12.

3

Δικαιούνται τις μειώσεις φόρου των άρ- Αναφέρονται στην περιγρα- Κάτοικοι των χω- ΚΦΕ
θρων 16 έως 19 του ΚΦΕ οι φορολογού- φή της διάταξης.
ρών-μελών
της (Ν.4172/13,
μενοι που διατηρούν τη φορολογική τους
Ευρωπαϊκής Ένω- άρθρο 20)
κατοικία σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή
σης ή του ΕΟΧ.
του ΕΟΧ και:
α) τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου
εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα ή
β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο ει-
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ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 16)
Ν. 4446/16
(άρθρο 68,
παρ. 1)
Τροποποιείται με το άρθρο 10 του
Ν.4472/17
για εισοδήματα
που
αποκτώνται
στα φορολογικά έτη που
αρχίζουν
από
01/01/2020.
Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Λόγοι
ενιαίας
φορολογικής μεταχείρισης των
κατοίκων-μελών
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του
ΕΟΧ που αποκτούν εισόδημα
στην Ελλάδα –

1.048

1.184.399
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

σόδημά τους είναι τόσο χαμηλό ώστε
θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου, δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας
τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

4

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά πο- α) Το συνολικό ποσό των
σοστό 10% επί των δωρεών προς τους
δωρεών επί του οποίου
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το
υπολογίζεται η μείωση
ΕΤΚΣ, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές
δεν μπορεί να υπερβαίτου Αγίου Όρους κ.λπ.
νει ποσοστό 5% του φορολογητέου εισοδήματος.
β) Τα ποσά των δωρεών αφαιρούνται, εφόσον υπερβαίνουν ετησίως συνολικά τα εκατό (100)
ευρώ.
γ) Τα ποσά των δωρεών
λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν κατατεθεί
σε ειδικούς λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή του
ΕΟΧ.
γ) Οι φορείς προς τους οποίους γίνονται οι δωρεές έχουν έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτημέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Όλοι οι φορολογούμενοι που καταβάλλουν χρηματικά ποσά λόγω
δωρεάς στα εν λόγω νομικά πρόσωπα.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 19),
ΠΟΛ
1010/14

Απεριόριστη

Κίνητρο για παροχή
δωρεών
προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, την
Εκκλησία κ.λπ.
– Πολιτισμός.

13.227
(αφορά περ. 4
& 5)

723.042

5

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά πο- α) Τα ποσά των δωρεών
σοστό 10% επί των δωρεών σε κοινωφελή
λαμβάνονται υπόψη μόιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρανο εφόσον έχουν κατατεκτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίθεί σε ειδικούς λογαριαες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίσμούς τραπεζών που λειες, σε ημεδαπά νπδδ, σε ημεδαπά νπιδ
τουργούν νόμιμα σε κράπου νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώτος-μέλος της ΕΕ ή του
νται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφεΕΟΧ.

Όλοι οι φορολογούμενοι που καταβάλουν χρηματικές δωρεές στα
εν λόγω πρόσωπα.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 19),
ΠΟΛ
1010/14

Απεριόριστη

Κίνητρο για παροχή χρηματικών δωρεών με
σκοπό την ενθάρρυνση
εκπαιδευτικών,
κοινωφελών
κ.λπ. δραστηρι-

13.227
(αφορά περ. 4
& 5)

723.042
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

λείς σκοπούς, στους ερευνητικούς και β) Τα ποσά των δωρεών ατεχνολογικούς φορείς που διέπονται από
φαιρούνται, εφόσον υτο ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13Α΄) και τέλος
περβαίνουν συνολικά τα
στα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν
εκατό (100) ευρώ. Το συημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δινολικό ποσό των δωρεών
καίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
δεν μπορεί να υπερβαίΕπίσης, επί των δωρεών προς τα μη κερνει ποσοστό 5% του φοδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νπιδ
ρολογητέου εισοδήματος.
που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, γ) Οι φορείς προς τους οεφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστιποίους γίνονται οι δωκούς.
ρεές έχουν έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτημέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

οτήτων – Πολιτισμός.

6

Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παρο- - Να γίνεται χρηματική Φυσικά πρόσωπα.
χής που προσφέρεται ως χορηγία για την
αποτίμηση της χορηγίας
τουριστική ανάπτυξη και προβολή της
από ειδική εκτιμητική
Ελλάδας, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το
επιτροπή.
φορολογητέο εισόδημα του φορολογού- - Το αφαιρούμενο συνολιμενου.
κό ποσό δε μπορεί να
υπερβαίνει το 10% του
συνολικού φορολογητέου
εισοδήματος.

Ν.4276/14
(άρθρο 42)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις - Τουριστική ανάπτυξη.

7

Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19
του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή και για τις
δωρεές που χορηγούνται σε δικαιούχους
χρηματοδότησης σύμφωνα με την περ. ε΄
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3023/2002 (πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των
Ελλήνων και του ΕΚ).

Ν. 3023/02 Απεριόρι(άρθρο
1, στη
παρ. 7 και
άρθρο
8,
παρ. 1)
Ν. 4172/13
(άρθρο 19,
παρ. 3).
Ισχύς
για
δαπάνες που
πραγματοποιούνται
από 1/1/17
και εφεξής.

Κοινωνική πολιτική.

Η ιδιωτική χρηματοδότηση Φυσικά πρόσωπα.
πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού, από το ίδιο
πρόσωπο, κατά τη διάρκεια
του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 20.000
ευρώ.
Η ιδιωτική χρηματοδότηση
υποψηφίου ή/και αιρετού
αντιπροσώπου της Βουλής
των Ελλήνων και του ΕΚ
από το ίδιο πρόσωπο, κατά
τη διάρκεια του ίδιου έτους,
δεν επιτρέπεται να υπερ-
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730.604
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

βαίνει συνολικά το ποσό
των 5.000 ευρώ.
8

Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παροχής μετά από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική επιτροπή, που
προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3525/2007 εκπίπτει εξ ολοκλήρου από
το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου.

Το αφαιρούμενο συνολικό Φυσικά πρόσωπα
ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος.

Ν.3525/07
(άρθρο 12)
Ν. 3842/10
(άρθρο 11)

Απεριόριστη

Πολιτισμός

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 15,
παρ. 2)

Απεριόριστη

Κίνητρο προς τη
ναυτιλία - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

απο- ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 15,
παρ. 3)

Απεριόριστη

Αποφυγή υπέρμετρης φορολόγησης και έμμεση οικονομική
ενίσχυση - Κοινωνική πολιτική.

Απεριόριστη

Αποφυγή υπέρμετρης φορολογικής επιβάρυνσης – Κοινωνική
πολιτική.

Η. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1

Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι
αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα
του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 15%
για τους αξιωματικούς και 10% για το
κατώτερο πλήρωμα στις αμοιβές που
αποκτώνται στο φορολογικό έτος 2014
και επόμενα.

Η ρύθμιση ισχύει για αμοιβές από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία,
που εκτελούν πλόες.

Αξιωματικοί
του
εμπορικού ναυτικού και κατώτερο
πλήρωμα.

2

Φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση
της φορολογικής υποχρέωσης κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιοδήποτε φορέα και για οποιοδήποτε
λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή
άλλης σύμβασης.

Με την επιφύλαξη των δια- Δικαιούχοι
τάξεων της περίπτωσης στ΄ ζημιώσεων.
της παρ. 1 του άρθρου 14
(εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων)

3

Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο
πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:
α) με 15% για κάθε περιοδικά καταβαλ-

Φυσικά πρόσωπα
που
λαμβάνουν
ασφάλισμα
στο
πλαίσιο στο πλαίσιο ομαδικών συ-
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ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 15,
παρ. 4)

28.047

91.952.763
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

λόμενη παροχή,
β) με 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενη
παροχή έως 40.000 ευρώ και με 20%
για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή
κατά το μέρος που υπερβαίνει τις
40.000 ευρώ.
Οι ανωτέρω συντελεστές αυξάνονται κατά
50% σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

νταξιοδοτικών
συμβολαίων.

Θ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
1

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (εναλλα- Περιγράφονται στις διατά- Αλλοδαποί διπλω- ΚΦΕ
κτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχι- ξεις.
μάτες, εργαζόμε- (Ν.4172/13,
στης φορολογίας, βάσει αντικειμενικών
νοι σε πρεσβείες, άρθρο 30,
δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόσε θεσμικά όργα- παρ. 4)
κτησης περιουσιακών στοιχείων) δεν ενα της ΕΕ κ.λπ.
φαρμόζονται για τον αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο
ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη
διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που
είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και
κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που
εργάζεται σε θεσμικό όργανο της ΕΕ ή
διεθνούς οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

2

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα
Ι.Χ. που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας.

Απεριόριστη

Διάδοση της αξίας του παλαιού αυτοκινήτου
- Πολιτισμός

Το πιστοποιητικό να εκδίδε- Οι κάτοχοι ΕΙΧ
ται από διεθνή ή ημεδαπό που
θεωρούνται
φορέα που έχει αρμοδιότη- αντίκες.
τα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό.
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ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 31,
παρ. 1)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 31,
παρ. 1, περ.
γ)

Κοινωνική πολιτική

ΝΟΜΟΣ

3

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν ε- Τα πρόσωπα να παρουσιά- Κινητικά
φαρμόζεται για αυτοκίνητα ΕΙΧ ειδικά ζουν κινητική αναπηρία σε ροι.
διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους. ποσοστό τουλάχιστον 67%.

ανάπη- ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 31,
παρ. 1)

4

Τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά του, κατά 30%
για χρονικό διάστημα πάνω από 5 έτη
και μέχρι 10 έτη, και κατά 50% για χρονικό διάστημα πάνω από10 έτη.

5

Αν αποκτηθεί ή μεταβιβασθεί με οποιονδήποτε τρόπο ΕΙΧ κατά τη διάρκεια του
έτους, η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
Τα ίδια εφαρμόζονται και σε περίπτωση
ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε
αιτία.

Κάτοχοι ΕΙΧ αυ- ΚΦΕ
τοκινήτων.
(Ν.4172/13,
άρθρο 31,
παρ. 1)

6

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που κα- Η δαπάνη να προκύπτει
ταβάλλεται σε εσπερινά γυμνάσια ή λύ- από τις σχετικές αποδείξεις
κεια και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ει- παροχής υπηρεσιών.
δικές ανάγκες δεν εφαρμόζεται.

7

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που κα- Βλέπε περιγραφή
ταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς δεν
εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με

Η παλαιότητα υπολογίζεται Κάτοχοι επιβατιαπό το έτος πρώτης κυκλο- κών αυτοκινήτων
φορίας του αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.
στην Ελλάδα ή σε χώρα της
ΕΕ/ΕΟΧ.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Φυσικά πρόσωπα
που τους βαρύνουν τα πρόσωπα
που φοιτούν στα
προαναφερόμενα
σχολεία ή τα πρόσωπα που φοιτούν.

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 31,
παρ. 1, περ.
δ)

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

Φορολογούμενοι
που οι ίδιοι ή
πρόσωπα που συνοικούν με αυτούς
και τους βαρύ-

ΚΦΕ
Απεριόρι(Ν.4172/13, στη
άρθρο 31,
παρ. 1, περ.
ε)

Κοινωνική πολιτική.
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία
67% και πάνω ή είναι ηλικίας άνω των
65 ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο.

νουν έχουν αναπηρία 67% και
άνω. Φορολογούμενοι άνω των 65
ετών που απασχολούν ένα νοσοκόμο.

8

Μειώνεται η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη Ύπαρξη ιστιοφόρου.
κατά 50% για ιστιοφόρα.

Κάτοχοι ιστιοφό- ΚΦΕ
Απεριόριρων σκαφών.
(Ν.4172/13, στη
άρθρο 31,
παρ. 1, περ.
στ)

9

Μειώνεται κατά ποσοστό 50% η τεκμαρτή δαπάνη από τα πλοία αναψυχής που
έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται
στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο,
τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι», και «λίμπερτυ» που
προέρχονται από την ελληνική ναυτική
παράδοση.

10

11

Τα πλοία που έχουν κατα- Ιδιοκτήτες των ασκευασθεί στην Ελλάδα εξ ναφερόμενων
ολοκλήρου από ξύλο και πλοίων αναψυχής.
είναι τύπων όπως αναφέρεται στην περιγραφή.

Αθλητισμός

Απεριόριστη

Κίνητρο για τη
διατήρηση της
ελληνικής ναυτικής
παράδοσης – Πολιτισμός.

Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος
μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά
του, κατά 15% για χρονικό διάστημα
από 5 έως 10 έτη, από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και κατά 30%
για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Κάτοχοι σκαφών ΚΦΕ
Απεριόριαναψυχής ιδιωτι- (Ν.4172/13, στη
κής χρήσης.
άρθρο 31,
παρ. 1, περ.
στ)

Κοινωνική πολιτική.

Δεν λογίζονται ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου
και των προσώπων που τους βαρύνουν,
τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για δωρεές, γονικές παροχές
ή χορηγίες χρηματικών ποσών που δεν
υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, ή για δωρεές
προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις
κοινότητες, τα ΑΕΙ, τα κρατικά και δημο-

Όλοι οι φορολο- ΚΦΕ
Απεριόριγούμενοι.
(Ν.4172/13, στη
άρθρο 32,
περ. ε)
Ν. 4254/14
(άρθρο πρώτο, παρ. Δ,
υποπαρ. Δ1,
περ. 5)

Κίνητρο για παροχή
δωρεών
στο
Δημόσιο
κ.λπ. – Κοινωνική πολιτική.
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ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 31,
παρ. 1,΄
περ. στ,
υποπ. ββ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

τικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νπιδ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (νπδδ) ως
και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού
δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες
λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον
κατά το 70% με επιχορηγήσεις από τον
κρατικό προϋπολογισμό ή για δωρεές ή
χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα,
τα ημεδαπά νπιδ που έχουν συσταθεί
νόμιμα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νπιδ
που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.
12

Δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική Το ΕΙΧ να απαλλάσσεται Ανάπηροι
δαπάνη η οποία προκύπτει από την κα- από τα τέλη κυκλοφορίας.
τοχή ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 33,
περ. α)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

13

Δεν εφαρμόζονται η ετήσια αντικειμενική
δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου για
αλλοδαπό προσωπικό που δε διαμένει
μόνιμα στην Ελλάδα, ή ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε
επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/67 (ΦΕΚ Α 132), του
α.ν.378/68 (ΦΕΚ Α 82) και του άρθρου
25 του ν. 27/75 (ΦΕΚ Α 77), για το ποσό
της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η
οποία προκύπτει από την κατοχή του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης
ή της κατοικίας.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 33,
περ. β)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Αλλοδαπό προσωπικό που δε διαμένει μόνιμα στην
Ελλάδα και ημεδαπό προσωπικό
που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό.
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1.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

14

Η αντικειμενική δαπάνη ΕΙΧ για εταίρους, διαχειριστές, προέδρους εταιρειών
κ.λπ. δεν μπορεί να είναι ανώτερη από
τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που
προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρείας.

Φυσικά πρόσωπα, ΚΦΕ
εκπρόσωποι
των (Ν.4172/13,
εταιρειών.
άρθρο 31,
παρ. 1,
περ. γ)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

15

Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών
και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων
που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό
περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, στον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που έχει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη.

Φυσικά πρόσωπα,
εκπαιδευτές οδηγών ή φορείς επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 31,
παρ. 1,
περ. γ)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

16

Δεν εφαρμόζεται αντικειμενική δαπάνη
στην αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης.

Φυσικά πρόσωπα
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 33,
περ. ε)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

17

Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη
που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης μόνιμων κατοίκων
εξωτερικού.

Κάτοικοι εξωτερι- ΚΦΕ
κού.
(Ν.4172/13,
άρθρο 33,
περ. δ)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

18

Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη Τα πρόσωπα να παρουσιά- Κινητικά
απόκτησης προκειμένου για αγορά αυ- ζουν κινητική αναπηρία ροι.
τοκινήτων ΕΙΧ ειδικά διασκευασμένων τουλάχιστον 67%.
για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες άνω του 67%.

ανάπη- ΚΦΕ
(Ν.4172/13,
άρθρο 33,
περ. στ)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

19

Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που
υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31
προκειμένου για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας
τους μειώνονται κατά 30%.

Συνταξιούχοι άνω ΚΦΕ
των 65 ετών.
(Ν.4172/13,
άρθρο 33,
περ. ζ)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

20

Η

Απεριόρι-

Οικονομικές

απόκτησης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α/Α

δαπάνη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

περιουσιακών Τα φυσικά πρόσωπα να μην Κάτοικοι εξωτερι- ΚΦΕ
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1.
Α/Α

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

στοιχείων δεν εφαρμόζεται προκειμένου αποκτούν
για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοι- Ελλάδα.
κία στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά
εισόδημα στην Ελλάδα.

εισόδημα

21

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται προκειμένου για φυσικό
πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην
αλλοδαπή.

22

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς
διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών, καθώς και τα ΕΙΧ
αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από
τα τέλη κυκλοφορίας.

23

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς Βλ. περιγραφή.
διαβίωσης εξαιρούνται τα ιστιοφόρα
σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν
κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην
Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων
«τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα»,
«τσερνίκι», «λίμπερτυ» τα οποία προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

στη

σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

Φυσικά πρόσωπα
με ΕΙΧ παλαιότητας άνω των 10
ετών. Άτομα με
αναπηρία.

Ν. 4111/13 Απεριόρι(άρθρο 44)
στη
Ν. 4254/14
(άρθρο τρίτο,
υποπαρ.Δ1
περ. 3)

Κοινωνική πολιτική.

Φυσικά πρόσωπα
κάτοχοι των εν λόγω
ιστιοφόρων
σκαφών και πλοίων αναψυχής.

Ν. 4111/13
(άρθρο 44)
Ν. 4334/15
(άρθρο 1,
παρ. 6)

Κοινωνική πολιτική.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

στην κού.

ΝΟΜΟΣ

(Ν.4172/13,
άρθρο 33,
περ. η)

Φορολογικοί κά- ΚΦΕ
τοικοι εξωτερικού. (Ν.
4172/13,
άρθρο 33,
παρ. η)
Η παλαιότητα υπολογίζεται
από το έτος πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
στην Ελλάδα ή σε χώρα της
ΕΕ/ΕΟΧ.
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος της
Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου Πόντου.

Τράπεζα Εμπορί- Ν. 2707/99
ου και Ανάπτυξης (άρθρο 12
του Ευξείνου Πό- παρ. 1)
ντου.

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

2

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

ΟΔΔΗΧ

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

3

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ευρωπαϊκή Τρά- Άρθρο
28 Απεριόριπεζα Επενδύσεων. της Συνθή- στη
κης για την
ίδρυση
Ενιαίου Συμβουλίου και
ενιαίας Επιτροπής των
ΕΕ
Ν. 3671/08

Ενίσχυση επενδύσεων - Δράσεις στο εξωτερικό
(διεθνείς
σχέσεις).

4

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Ευρωπαϊκός Ορ- Ν. 1607/86
γανισμός Διπλω- (άρθρο 8)
μάτων Ευρεσιτεχνίας.

Απεριόριστη

Ενίσχυση επενδύσεων - Δράσεις στο εσωτερικό
(διεθνείς
σχέσεις).

5

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ευρωπαϊκή
Κε- Άρθρο
3 Απεριόριντρική Τράπεζα.
Πρωτοκόλστη
λου για προνόμια
και
ασυλίες ΕΕ.

Ενίσχυση επενδύσεων - Δράσεις στο εσωτερικό
(διεθνείς
σχέσεις).

6

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

ΟΑΕΔ

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Ν. 2628/98
(άρθρο 10,
παρ. 1)

Ν. 1545/85
(άρθρο 14,
παρ. 1)

59

Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και τους αλλοδαπούς οργανισμούς από διεθνή σύμβαση η οποία έχει κυρωθεί με νόμο.
Β.

1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΟΗΕ,
Διεθνής
Τράπεζα Ανοικοδομήσεως και Αναπτύξεως, αλλοδαποί οργανισμοί.

Ν. 412/47
Ν. 766/45
N. 4172/13
(άρθ. 46)

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Δικαιούχοι όπως
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου
46
του
ν.
4172/2013.

Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 46, στη
περ. α, β, γ,
δ, ε και στ)

Απλοποίηση του
συστήματος. Ειδικές
δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήμα- α) Ως φορείς γενικής κυτος νομικών προσώπων:
βέρνησης νοούνται αυτοί
α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με επου
περιλαμβάνονται
ξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν
στο Μητρώο Φορέων Γεαπό κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίνικής Κυβέρνησης που
βασης κεφαλαίου. Για τους σκοπούς
τηρείται από την Ελλητου προηγούμενου εδαφίου στους φονική Στατιστική Αρχή, με
ρείς γενικής κυβέρνησης δεν περιβάση τις διατάξεις της
λαμβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιπαρ. 2 του άρθρου 1Β
ρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το
του ν. 2362/1995 ή της
κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου
παρ. 1 του άρθρου 14
δικαίου συμμετέχει με ποσοστό εκατό
του ν. 4270/14, κατά
τοις εκατό (100%),
περίπτωση.
β) η Τράπεζα της Ελλάδος,
β) Οι εταιρείες επενδύσεων
γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίχαρτοφυλακίου και οι
ου και οι οργανισμοί συλλογικών εοργανισμοί συλλογικών
πενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ),
επενδύσεων σε κινητές
που είναι εγκατεστημένοι στην ημεαξίες (ΟΣΕΚΑ) θα πρέπει
δαπή ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευνα είναι εγκατεστημένοι
ρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
στην ημεδαπή ή σε άλλο
Οικονομικού Χώρου,
κράτος-μέλος της Ευρωδ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο
παϊκής Ένωσης ή του
ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέΕυρωπαϊκού Οικονομιπεται βάσει διεθνούς συμβάσεως που
κού Χώρου.
έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί γ) Οι διεθνείς οργανισμοί
υπό τον όρο της αμοιβαιότητας,
απαλλάσσονται υπό τον
ε) το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Πεόρο ότι η απαλλαγή από
ριουσίας του Δημοσίου ΑΕ, σύμφωνα
το φόρο προβλέπεται
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

με τη νομοθεσία που το διέπει.
στ) Οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές
εφορίες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί
στην ημεδαπή ή τελεί
υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι σχολικές επι- Ν.4465/17
τροπές και οι σχο- (άρθρο 61)
λικές εφορίες μειονοτικών σχολείων
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

Απεριόριστη
(από
1/1/16
και μετά)

Απεριόριστη

2

Απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος
νομικών προσώπων το Ελληνικό Δημόσιο, καθόσον δεν εμπίπτει στα υποκείμενα
του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου
45 του ν. 4172/2013.

Ελληνικό Δημόσιο

3

Αντικείμενο του φόρου σε ημεδαπά νο- Τα όποια έσοδά τους πραγμικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δι- ματοποιούνται κατά την εκαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πιδίωξη του σκοπού τους.
είναι το καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Δεν
αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα
κάθε είδους έσοδά τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

Ημεδαπά νομικά Ν. 4172/13 Απεριόριπρόσωπα μη κερ- (άρθρο 45, στη
δοσκοπικού
χα- περ. γ)
ρακτήρα.

Πολιτισμός
Αθλητισμός.

-

4

Αντικείμενο του φόρου σε αλλοδαπά νο- Τα όποια έσοδά τους πραγμικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δι- ματοποιούνται κατά την εκαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εί- πιδίωξη του σκοπού τους.
ναι το καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή
που προκύπτει στην ημεδαπή. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα κάθε
είδους άλλα έσοδα αυτών των νομικών
προσώπων που πραγματοποιούνται κατά
την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

Αλλοδαπά νομικά Ν. 4172/13 Απεριόριπρόσωπα μη κερ- (άρθρο 45, στη
δοσκοπικού
χα- περ. γ)
ρακτήρα.

Πολιτισμός
Αθλητισμός.

-

5

Η εταιρεία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οι- Τα επενδυτικά σχήματα ΤΑΝΕΟ ΑΕ
κονομίας ΑΕ» (ΤΑΝΕΟ ΑΕ) δεν υπόκειται παροχής επιχειρηματικού
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Ν. 4172/13
(άρθρο 46)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ν. 2843/00
(άρθρο 28,

Απεριόριστη

Απλοποίηση του
συστήματος.
Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Λόγοι οικονομικής ανάπτυξης –

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

σε φόρο για το κάθε μορφής εισόδημα
που προκύπτει από τη συμμετοχή της σε
επενδυτικά σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.
6

7

κεφαλαίου ιδρύονται ειδικά
για το σκοπό αυτό και διέπονται από τη νομοθεσία
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίου Πλοίο με ξένη σημαία.
Αλλοδαπή
εταιμε ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την
ρεία, πλοιοκτήτρια
εκμετάλλευση ή διαχείριση ημεδαπής ή
πλοίου με ξένη
αλλοδαπής επιχείρησης, εγκατεστημένης
σημαία.
στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 25 του ν. 27/1975, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος του κτηθέντος στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου τυγχάνει
πλοιοκτήτρια.
Επίσης, απαλλάσσονται από το φόρο τα Πλοίο με ελληνική ή ξένη Ημεδαπές επιχεικέρδη ναυτικής εταιρείας του ν. σημαία.
ρήσεις.
959/1979 (ΦΕΚ 192 Α), καθώς και τα
μερίσματα που διανέμει αυτή, εφόσον
έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν.
27/1975 και εκμεταλλεύεται ή διαχειρίζεται πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία.
Τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδα- Αντικείμενο:
πών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή α) Διαχείριση, εκμετάλλευμορφής, που πληρούν όμως τις προϋποση, ναύλωση κ.λπ. πλοίθέσεις που αναγράφονται στη διπλανή
ων με ελληνική ή ξένη
στήλη, απαλλάσσονται του φόρου εισοσημαία πάνω από 500
δήματος.
κόρους ολικής χωρητικότητας.
β) Κάλυψη με εισαγωγή συναλλάγματος ή ευρώ:
i) των ετήσιων δαπανών
λειτουργίας
τους
στην Ελλάδα με ισόποσο
τουλάχιστον
50.000
δολαρίων
ΗΠΑ ή το αντίστοιχο
ποσό σε ευρώ,

ΝΟΜΟΣ

παρ. 9,
περ. β)

Ν. 27/75
Απεριόρι(άρθρο 26)
στη
Όπως
τροποποιήθηκε
με το άρθρο
24 του Ν.
4110/13.

Ν. 27/75
Απεριόρι(άρθρο 26)
στη
Όπως
τροποποιήθηκε
με το άρθρο
24 του Ν.
4110/13.

Γραφεία ή υποκα- Ν. 27/75
ταστήματα αλλο- (άρθρο 25)
δαπών επιχειρήσεων.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Απεριόριστη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο/βιομηχανία
/βιοτεχνία).
Ανάπτυξη ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

Ανάπτυξη ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

Ανάπτυξη ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Ανάπτυξη ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ii) όλων
γενικά
των
πληρωμών στην Ελλάδα για λογαριασμό
τους ή για λογαριασμό τρίτων.
8

Οι διατάξεις της προηγούμενης ενότητας Ίδιες όπως στην προηγού- Ημεδαπές επιχει- Ν. 27/75
εφαρμόζονται ανάλογα με τις ίδιες προ- μενη ενότητα.
ρήσεις
(άρθρο 25
ϋποθέσεις και στις ημεδαπές επιχειρήπαρ. 5)
σεις που έχουν ως αντικείμενο εργασιών
αποκλειστικά τις αναφερόμενες στην
παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975
εργασίες ή υπηρεσίες. Η διανομή κερδών
στους εταίρους ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του ν.3190/1955,
που υπάγονται στις διατάξεις αυτές, καθώς και όσες έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975,
απαλλάσσεται από παντός φόρου εισοδήματος.

9

Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήμα- α) έννοια των πολύ μικρών
τος τα κέρδη των νομικών προσώπων και
επιχειρήσεων όπως ορίνομικών οντοτήτων των περιπτώσεων α’,
ζεται
στη
Σύσταση
β’, δ’, ε’ και στ’ του άρθρου 45 του ν.
2003/361/ΕΚ της Επι4172/2013 που εμπίπτουν στην έννοια
τροπής της 6ης Μαΐου
των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τη
2003.
διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέρ- β) εμφάνιση σε ειδικό λογειας προς την εταιρεία «ΔΕΗ ΑΕ» ή άλλο
γαριασμό αφορολόγητου
προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους
αποθεματικού.
στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα
(10) KW».

Νομικά πρόσωπα Ν. 4172/13 Απεριόρικαι νομικές οντό- (άρθρο 58, στη
τητες των περι- παρ. 5).
πτώσεων α’, β’, δ’,
ε’ και στ’ του άρθρου 45 του ν.
4172/2013

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ενέργεια).

115

799.822

10

Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήμα- α) η ευρεσιτεχνία να έχει
τος τα κέρδη επιχείρησης από την πώληαναπτυχθεί από την ίδια
ση προϊόντων παραγωγής της, για την
την επιχείρηση,
οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευ- β) εμφάνιση σε ειδικό λορεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο
γαριασμό αποθεματικού.

Νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες, καθώς και
φυσικά πρόσωπα
που ασκούν επι-

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (έρευνα).

5

7.498.747

63

Ν. 4172/13
(άρθρο 71Α)
Ν. 4512/18
(άρθρο 353)

Απεριόριστη
(από
17.1.18)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

όνομά της, για τρεις (3) συνεχόμενες
χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση
μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν
για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση
των πιο πάνω προϊόντων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

χειρηματική δραστηριότητα.

11

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική ο- α) Το φ.π. ή ν.π. ή ν.ο. να Φυσικά πρόσωπα
ντότητα που είναι υποκείμενο φόρου
είναι υποκείμενο φόρου ή νομικά πρόσωστην Ελλάδα και επενδύει σε παραγωγές
στην Ελλάδα,
πα ή νομικές οοπτικοακουστικών έργων, κατά την έν- β) οι επιλέξιμες δαπάνες να ντότητες που είναι
νοια των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.
πραγματοποιούνται στην υποκείμενα φόρου
4487/2017 αφαιρεί από το φορολογητέο
Ελλάδα,
στην Ελλάδα και
εισόδημά του το 30% των επιλέξιμων γ) το ποσοστό της αφαίρε- επενδύουν σε παδαπανών καθενός οπτικοακουστικού έρσης των δαπανών μαζί με ραγωγές οπτικοαγου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται
άλλες ενισχύσεις που κουστικών έργων.
στην Ελλάδα.
έχουν ληφθεί για το ίδιο
οπτικοακουστικό έργο να
μην ξεπερνούν το 50%
του κόστους παραγωγής
του έργου.

Ν. 4172/13
(άρθρο 71Ε),
Ν. 4549/18
(άρθρο 116)

ΑπεριόριΠολιτισμός
στη
(από
το
φορολογικό
έτος
2018 και
εφεξής)

12

Απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, επιβάρυνση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την
απόσχιση και εισφορά του κλάδου, τη
μεταβίβαση και μεταγραφή κάθε εμπράγματου δικαιώματος, την τυχόν
προκύπτουσα υπεραξία και τυχόν αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό
τρόπο αποθεματικά που μεταφέρονται
στην εταιρεία ως μέρος του κλάδου. Κατ’
εξαίρεση των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, δεν θίγεται η εφαρμογή των
διατάξεων περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (άρθρα 17 επ. του ν.
1676/1986, Α΄ 204).

Ν.4038/12
(άρθρο 19,
παρ. 4)

Απεριόριστη

13

Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή α- Η απαλλαγή παρέχεται με Αγροτικοί
συνε- Ν.4015/11
Μέχρι
παλλαγές οικονομικής φορολογικής ή την προϋπόθεση εμφάνισης ταιρισμοί (πρώην (άρθρο 15, 26.4.2016

ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

64

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

άλλης φύσεως για τη μετατροπή εται- της υπεραξίας σε αφορολό- Συλλογικές Αγρορειών περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυ- γητο αποθεματικό.
τικές Οργανώσεις).
μες εταιρείες ή τη μετατροπή άλλου νομικού τύπου εμπορικών εταιρειών σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν
με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη μετατροπή ΑΣ σε ΑΕΣ, εφόσον η πλειοψηφία των μετοχών ή εταιρικών τους μεριδίων αντίστοιχα, εξακολουθεί να ανήκει
στους ΑΣ. Τα πιο πάνω κίνητρα και απαλλαγές ισχύουν και στις περιπτώσεις
εισφοράς ενός ή περισσότερων κλάδων ή
τμημάτων από ΣΑΟ ενεργή σε ΑΕΣ. Στις
απαλλαγές αυτές δεν περιλαμβάνεται η
προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του
άρθρου 9 του ν.2992/2002 (Α΄ 54) μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στις ΣΑΟ. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣ
και των ΑΕΣ απαλλάσσεται από το φόρο
εισοδήματος, όταν το προϊόν της πώλησης διατίθεται για τη ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ταμείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η απαλλαγή της πιο πάνω υπεραξίας
χορηγείται με την προϋπόθεση εμφάνισής της σε λογαριασμό αφορολόγητου
αποθεματικού. Το μέρος της υπεραξίας
το οποίο διατίθεται για την εξόφληση των
χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών αντίστοιχα, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί
χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.
Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του,
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων

65

ΝΟΜΟΣ

παρ. 12, 13,
14)
Ν. 4384/16
Ν. 4492/17
(άρθρο 20)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

47 και 64 του ν. 4172/2013. Ομοίως, οι
διατάξεις των άρθρων 47 και 64 του ν.
4172/2013 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του
μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των
ασφαλιστικών
εισφορών,
αντίστοιχα,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.
Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΣΑΟ, απαλλάσσεται
επίσης από το φόρο εισοδήματος, αν
χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε
επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο.
14

Απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος
η υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων κατά το μέρος που
αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής
τους. Αν μέσα σε πέντε έτη από τη μετεγκατάσταση η επιχείρηση παύσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα
στο επιχειρηματικό πάρκο υποχρεούται
σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Η απαλλαγή παρέχεται με
την προϋπόθεση εμφάνισης
της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεματικό.

Επιχειρήσεις του
δεύτερου μέρους
που
μετεγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα.

15

Έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος ίση
με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως από επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να εγκατασταθούν από
την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά, στην
περιοχή Γεράνι που οριοθετείται από τις
οδούς Πειραιώς, Επικούρου, Ευριπίδου
και Αθηνάς και στην περιοχή Μεταξουργείο που οριοθετείται από τις οδούς
Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Αγίου
Κωνσταντίνου, Πειραιώς και Ιερά Οδό,

Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι οι επιχειρήσεις αυτές να λειτουργούν σε κτίρια και χώρους νομίμως
υφισταμένους, στους οποίους επιτρέπεται η εγκατάσταση από τις ισχύουσες
διατάξεις των π.δ. της
2/13-7-1994 (Δ΄ 704) και
της 23.7/19-8-1998 (Δ΄
616) και ειδικότερα αφορούν χρήσεις ξενώνων, ξε-

Νομικά πρόσωπα Ν. 4030/11
και νομικές οντό- (άρθρα 43,
τητες του άρθρου 44 και 59)
45
του
ν.
4172/13.
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Ν. 3982/11 Απεριόρι(άρθρο 62, στη
παρ. 3, 4
και 8)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

αντίστοιχα, του ιστορικού κέντρου της
Αθήνας. Η έκπτωση αυτή διενεργείται
κάθε χρόνο και κατ’ ανώτατο όριο για
μια πενταετία από το χρόνο πρώτης εγκατάστασης.

νοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, εμπορικών
καταστημάτων
(αγορά, πώληση εμπορευμάτων), γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, πολιτιστικών κέντρων, κτιρίων εκπαίδευσης εμπορικών εκθέσεων και μισθώνουν την
εγκατάστασή τους σε ακίνητο που βρίσκεται στις πιο
πάνω οριοθετημένες περιοχές.

Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος Να μην έχουν παρέλθει πέοι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας ντε (5) έτη από την πρώτη
Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συ- έναρξη εργασιών τους.
νεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ν.3986/11
(άρθρο 31,
παρ. 3)
Ν. 4430/16
(άρθρο 73,
παρ. 2)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΑπεριόριΚοινωνική οικοστη
(από νομία.
31/10/16
και μετά).

Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1

Απαλλάσσονται τα κέρδη από την πώλη- Εμφάνιση σε λογαριασμό Εταιρεία
ση των ακινήτων στην εταιρεία ειδικού ειδικού αφορολόγητου α- σκοπού.
σκοπού απόκτησης επιχειρηματικών ποθεματικού.
απαιτήσεων για την τιτλοποίησή τους.

2

Απαλλάσσονται από τον φόρο οι τόκοι
που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ),
κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέ-

ειδικού Ν. 3156/03
(άρθρο 14)

Νομικά πρόσωπα
του άρθρου 45
του
ν.
4172/2013.
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Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 47, στη
παρ. 5 και
άρθρο
37,
παρ. 3)

Διευκόλυνση της
πραγματοποίησης επενδύσεων
σε ακίνητα - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (γενικός
οικονομικός
σχεδιασμός).

32

2.581.812
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ους.
3

Δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου το
εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και
δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση.

Νομικά πρόσωπα Ν. 4172/13 Απεριόριή νομικές οντότη- (άρθρο 64, στη
τες που δεν είναι παρ. 9).
φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας
και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση
στην Ελλάδα.

Προσέλκυση ξένων επενδυτών –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

4

Απαλλαγή της πρόσθετης αξίας που
προκύπτει από την εξαγορά μεριδίων
αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης τους από το φόρο εισοδήματος.

ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα αλλοδαπών κ.λπ.

Ν. 2778/99 Απεριόρι(άρθρο 20,
στη
παρ. 4)
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 17).

Ανάπτυξη
της
κεφαλαιαγοράς
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

5

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
των τόκων που καταβάλλονται σε ελληνικές ή ξένες τράπεζες ή υποκαταστήματα
ξένων τραπεζών στην Ελλάδα ή σε ξένες
τράπεζες ή οίκους του εξωτερικού που
δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση για δάνεια που χορηγούν:
α) σε ημεδαπά ειδικά πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς αναπτυξιακού και
κοινωνικού χαρακτήρα και ειδικότερα
ΑΤΕ, ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ, Τράπεζα Επενδύσεων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
Ελληνικές Εξαγωγικές ΑΕ, ΕΟΜΜΕΧ
και δημόσιες οργανισμούς ή δημόσιες
επιχειρήσεις,
β) σε βιομηχανικές και μεταλλευτικές
επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις.

Αλλοδαπές τράπεζες και οίκοι εξωτερικού.
Ελληνικές ή ξένες
τράπεζες ή υποκαταστήματα ξένων
τραπεζών στην Ελλάδα.

Ν. 4171/61
(άρθρο 7),
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 12
του ν.
3670/08.

Ευχερής δανειοδότηση από το
εξωτερικό – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

Τα δάνεια της περ. β να είναι μακροπρόθεσμα, τα
κεφάλαια των δανείων να
εισάγονται αποδεδειγμένα
από το εξωτερικό για παραγωγικές επενδύσεις και το
εισαχθέν συνάλλαγμα να
εκχωρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
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Οι διατάξεις
του
άρθρου 7
του
ν.
4171/61
ισχύουν
για
όσα
δάνεια χορηγήθηκαν
μέχρι
20/6/08.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι διατάξεις
του
άρθρου 7
του
ν.4171/61
ισχύουν
για
όσα
δάνεια χορηγήθηκαν
μέχρι
20/6/08.

Ευχερής δανειοδότηση από το
εξωτερικό – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

6

Η πιο πάνω απαλλαγή αφορά και τους
τόκους δανείων που χορηγούν διεθνείς
χρηματοδοτικοί οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής
Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα άλλα χρηματοδοτικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς
ημεδαπές τράπεζες, προς ημεδαπά ειδικά πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς
αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα που αναφέρονται πιο πάνω.

Διεθνείς χρηματοδοτικοί
οργανισμοί, Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΚΑΧ, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, άλλα χρηματοδοτικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ν. 4171/61
(άρθρο 7),
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 12
του
ν.3670/08.

7

Τα εισοδήματα που αποκτούν από κινητές αξίες γενικά του εσωτερικού ή του
εξωτερικού, πλην μερισμάτων ημεδαπής,
οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.
νομικά πρόσωπα,
μέτοχοι της Εταιρείας Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία.

Ν. 2778/99 Απεριόρι(άρθρο 31, στη
παρ. 2)
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 17)
Ν. 4389/16
(άρθρο 46,
παρ. 1).
Οι αλλαγές
ισχύουν από
1.6.2016

Ανάπτυξη κτηματαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

8

Η ανωτέρω απαλλαγή, ειδικά για τους
τόκους ομολογιακών δανείων, ισχύει εάν
τηρείται η προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από
τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι έχουν
αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν
από το χρόνο εξαργύρωσης των τοκομεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατείται φόρος με τις διατάξεις των άρθ.
37, 62 και 64 του ν. 4172/2013 και με
αυτή την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.
νομικά πρόσωπα,
μέτοχοι της Εταιρείας Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία.

Ν. 2778/99 Απεριόρι(άρθρο 31,
στη
παρ. 2)
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 17).

Ανάπτυξη κτηματαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

Οι τίτλοι από τους οποίους
προκύπτουν οι τόκοι να έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το
χρόνο που έχει ορισθεί για
την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απαλλάσσονται από την παρακράτηση
φόρου τα εισοδήματα που αποκτούν τα
πιστωτικά ιδρύματα μέσω των εγκαταστάσεών τους, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν
τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, από τόκους δανείων που έχουν χορηγήσει στα πλαίσια της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και των τόκων διατραπεζικών
καταθέσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Πιστωτικά ιδρύμα- Ν. 4172/13 Απεριόριτα, ανεξάρτητα αν (άρθρο 64, στη
έχουν τη φορολο- παρ. 6).
γική τους κατοικία
στην Ελλάδα ή
στην αλλοδαπή.

10

Τα κέρδη από τη μεταβίβαση απαιτήσε- Εμφάνιση σε λογαριασμό Εταιρεία
ων στην εταιρεία ειδικού σκοπού από- ειδικού αφορολόγητου α- σκοπού.
κτησης επιχειρηματικών απαιτήσεων για ποθεματικού.
την τιτλοποίησή τους, η σύναψη συμβάσεων παραγώγων χρηματοοικονομικών
μέσων ή συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

ειδικού Ν. 3156/03
(άρθρο 14,
παρ. 1, 4, 5,
7, 8, 9, 13)

11

Η υπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών
των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία, μη εισηγμένων στο ΧΑ, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

12

Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήμα- Τουλάχιστον το 50% των Εταιρείες
αμοι- Ν. 2367/95
τος υπέρ του Δημοσίου ή νομικών προ- καθαρών κερδών να φέρεται βαίων εγγυήσεων. (άρθρο 2,
σώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς σε ειδικό αφορολόγητο απαρ. 1)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι – Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

Εταιρείες μη ει- Ν. 2778/99 Απεριόρισηγμένες στο ΧΑ.
(άρθρο 31,
στη
παρ. 7)
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 17)
Ν. 4389/16
(άρθρο 46,
παρ. 3)
Ν. 4410/16
(άρθρο 63).
Οι αλλαγές
ισχύουν από
1.6.2016

Αναπτυξιακοί
λόγοι – Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.
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Απεριόριστη

Για την κάλυψη
κινδύνου
από
την άσκηση σχε-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

τρίτων, το καταστατικό, οι τροποποιήσεις ποθεματικό και να μη διατου, οι συμβάσεις εγγυήσεων και οι χο- νέμεται.
ρηγούμενες για αυτές ασφάλειες καθώς
και η μεταβίβαση των μετοχών εν ζωή εξ
επαχθούς αιτίας των Εταιρειών Αμοιβαίων Εγγυήσεων (ΕΑΕ).

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 18).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

τικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

13

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης
κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που
αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση.

Νομικά πρόσωπα Ν. 4172/13 Απεριόριή νομικές οντότη- (άρθρο 47, στη
τες που δεν είναι παρ. 6).
φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας
και δεν έχουν
στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση

Προσέλκυση ξένων επενδυτών –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

14

Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους, κατ’ εφαρμογή του
προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα του άρθρου
45 του ν. 4172/2013.

Νομικά πρόσωπα
του άρθρου 45
του
ν.
4172/2013.

Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 42, στη
παρ. 6 και
άρθρο
47,
παρ. 5).

Αναπτυξιακοί
λόγοι - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

15

Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράτ- Το νομικό πρόσωπο που
τει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορο- προβαίνει στη διανομή:
λογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσο- α) περιλαμβάνεται
στους
νται από τον φόρο.
τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι
Μέρος Α΄ της Οδηγίας
2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους
της ΕΕ, σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους

Νομικά πρόσωπα
του άρθρου 45
του ν. 4172/13,
καθώς και οι μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών άλλων κρατών-μελών
που
βρίσκονται
στην Ελλάδα.

Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 48)
στη
Ν. 4378/16
(άρθρο
8,
παρ. 1), οι
διατάξεις του
οποίου
ισχύουν για
εισοδήματα
που
αποκτώνται από
1.1.2016

Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/
96/ΕΕ (Μητρικές – θυγατρικές) - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

472 1.499.089.276
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

αυτού και δεν θεωρείται
κάτοικος τρίτου κράτους
εκτός ΕΕ κατ’ εφαρμογήν όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή
απαλλαγής, σε έναν από
τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι
Μέρος Β΄ της Οδηγίας
2011/96/ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο αντικαταστήσει έναν από
τους φόρους αυτούς, και
δ) ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει ελάχιστο
ποσοστό
συμμετοχής
τουλάχιστον δέκα τοις
εκατό (10%) της αξίας ή
του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού
προσώπου που διανέμει,
και
ε) το ελάχιστο ποσοστό
συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι
τέσσερεις (24) μήνες.
Εάν διανέμονται κέρδη από
νομικό πρόσωπο σε λήπτη
φορολογούμενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο
ποσοστό συμμετοχής επί
είκοσι τέσσερεις (24) μήνες,

ΝΟΜΟΣ

και εφεξής.

72

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

αλλά πληρούται η προϋπόθεση γ΄ της παρ. 1 ή αυτή
της παρ. 2, ο λήπτης φορολογούμενος μπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή που προβλέπεται στις
εν λόγω παραγράφους, εφόσον καταθέσει στη φορολογική διοίκηση εγγυητική
επιστολή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ίση με το
ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση μη χορήγησης της
απαλλαγής. Η απαλλαγή
καθίσταται οριστική και η
εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24)
μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής.
Η απαλλαγή ισχύει επίσης
για τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττονται
από μόνιμες εγκαταστάσεις
εταιρειών άλλων κρατώνμελών που βρίσκονται στην
Ελλάδα και προέρχονται
από τις θυγατρικές τους σε
άλλο κράτος-μέλος.
Απαραίτητη
προϋπόθεση
για την απαλλαγή είναι τα
μερίσματα αυτά να μην εκπίπτουν από τη θυγατρική
που τα διανέμει.
16

Η ωφέλεια νομικού προσώπου, νομικής
οντότητας, καθώς και φυσικού προσώ-

Νομικά πρόσωπα Ν. 4389/16
και νομικές οντό- (άρθρο 62,
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

που που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του
συνόλου του χρέους προς πιστωτικό
χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική
εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό
ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν.
4354/2015 (Α’ 176) στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση
δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

τητες.

παρ. 1)

17

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
η υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, ΕΕ, ΕΟΧ/ΕΖΕΣ).

Νομικά πρόσωπα Ν. 4099/12 Απεριόρικαι νομικές οντό- (άρθρο 103, στη
τητες του άρθρου παρ. 5)
45
του
ν.
4172/13.

Ανάπτυξη
της
κεφαλαιαγοράς
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

63

38.197.697

18

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
η υπεραξία από μεταβίβαση ημεδαπών
εταιρικών ομολόγων και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες
ΕΕ, ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.

Νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες του άρθρου
45
του
ν.
4172/13.

Ν. 3156/03 Απεριόρι(παρ. 1 του στη
άρθρου 14)
ΠΟΛ.
1032/15

Ανάπτυξη
της
κεφαλαιαγοράς
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

31

47.320.716

19

Για τον υπολογισμό των φορολογητέων
κερδών των επιχειρήσεων, αφαιρείται
από τα καθαρά κέρδη τους, τα οποία
προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500)
ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν
με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω.

Νομικά πρόσωπα Ν. 3522/06 Απεριόρικαι νομικές οντό- (άρθρο
4 στη
τητες του άρθρου παρ. 10)
45
του
ν.
4172/13.

Κοινωνική πολιτική

30

306.430

20

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που
αποκτούν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού απαλλάσσεται του φόρου, εφόσον πρόκειται για: α) ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνη-

ΟΤΑ α΄
βαθμού.

Απλοποίηση του
συστήματος
–
Ειδικές δράσεις
του κράτους στο

και
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β΄ Ν.4172/13
(άρθρο
47
παρ. 7)
Ν.4483/17

Απεριόριστη
(από
31/7/17
και μετά)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

τα των ΟΤΑ, καθώς και κοινής χρήσεως
πράγματα που ανήκουν σε δήμο ή β) ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση,
χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δημόσιας εκπαίδευσης,
δημόσιων ή δημοτικών νοσοκομειακών
συγκροτημάτων προς όφελος της δημόσιας υγείας, δημόσιων ή δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντίδας, δημόσιων
ή δημοτικών παιδικών σταθμών ή βρεφοκομείων ή ορφανοτροφείων, δημόσιων
ή δημοτικών γηροκομείων, ΚΑΠΗ, κέντρων και δομών προσωρινής υποδοχήςφιλοξενίας και εν γένει χώρων που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες στέγασης και
προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και
μεταναστών.

(άρθρο 64)

Για τους φορείς Κοινωνικής και Αλλη- Το ποσό αυτό να καταβάλ- Φορείς
Κοινωνιλέγγυας Οικονομίας, στον προσδιορισμό λεται στους εργαζομένους κής και Αλληλέγτου κέρδους από επιχειρηματική δρα- τους.
γυας Οικονομίας
στηριότητα δεν περιλαμβάνεται ποσοστό
έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον
αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους
τους.

Ν. 4172/13
(άρθρο 21)
Ν. 4430/16
(άρθρο 72)

Δ.

1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
εσωτερικό.

ΑπεριόριΚοινωνική οικοστη (από
νομία.
31/10/16)

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΙΜΕΡΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων τα εισοδήματα
που απαλλάσσονται της φορολογίας με
βάση σύμβαση που έχει κυρωθεί με νό-

Αλλοδαπές
χειρήσεις.
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επι- Σύνταγμα
Απεριόριτης Ελλάδος στη
(άρθρο 28).

Λόγω της αυξημένης τυπικής
ισχύος των διμερών συμβάσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

μο. Τα εισοδήματα αυτά είναι από δικαιώματα, τόκους και μερίσματα για τα
οποία ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Δικαιώματα
Αντί παρακράτησης φόρου με συντελε- Παραχώρηση χρήσης, χρηστή είκοσι τοις εκατό (20%) που προ- σιμοποίησης κ.λπ. των διβλέπεται από το άρθρο 64 του ΚΦΕ ι- καιωμάτων στην Ελλάδα.
σχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές ανά
συμβατική χώρα (σε κάτοικο της οποίας
αποστέλλονται)
1. Ελλάδα – ΗΠΑ
Φορολογικός κάα) κινηματογραφικά: είκοσι τοις εκατό
τοικος ΗΠΑ.
(20%) (σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία)
β) λοιπά: 0%
2. Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο: 0
Φορολογικός κάτοικος Ηνωμένου
Βασιλείου.
3. Ελλάδα – Σουηδία
Φορολογικός κάα) κινηματογραφικά ή έναντι λειτουργίας
τοικος Σουηδίας.
τόπου εξαγωγής φυσικού πλούτου: 0
β) λοιπά: πέντε τοις εκατό (5%)
4. Ελλάδα – Γαλλία:
Φορολογικός κάα) συγγραφικά, βιομηχανικά, εμπορικά,
τοικος Γαλλίας.
επιστημονικά, ευρεσιτεχνίας: 0
β) λοιπά: πέντε τοις εκατό (5%)
5. Ελλάδα – Ιταλία:
Φορολογικός κάα) πνευματικά-κινηματογραφικά: μηδέν
τοικος Ιταλίας.
(0%)
β) λοιπά: πέντε τοις εκατό (5%)
6. Ελλάδα – Γερμανία: μηδέν (0%)
Φορολογικός κάτοικος Γερμανίας.
7. Ελλάδα – Κύπρος:
Φορολογικός κάα) πέντε τοις εκατό (5%) για κινηματοτοικος Κύπρου.
γραφικά (εκτός ταινιών τηλεόρασης)
β) Λοιπά: μηδέν (0%)
8. Ελλάδα – Βέλγιο: πέντε τοις εκατό
Φορολογικός κά(5%)
τοικος Βελγίου.
9. Ελλάδα – Αυστρία: επτά τοις εκατό
Φορολογικός κά-
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
– Δράσεις στο
εξωτερικό (διεθνείς σχέσεις).

Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 64, στη
παρ. 1).

ΝΔ 2548/53

ΝΔ 2732/53
ΝΔ 4300/63

ΝΔ 4386/64

Ν. 1927/91

ΑΝ 52/1967
ΑΝ 573/68

ΝΔ 3407/05
Ν. 3724/08

Λήψη τεχνογνωσίας, τεχνολογίας κ.λπ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(7%)
10. Ελλάδα – Φινλανδία:
α) αναπαραγωγή φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής εργασίας, περιλαμβανομένων κινηματογραφικών: σύμφωνα με ελληνική νομοθεσία
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%)
11. Ελλάδα – Ολλανδία:
α) πέντε τοις εκατό (5%) για πνευματικάκινηματογραφικά
β) επτά τοις εκατό (7%) για λοιπά
12. Ελλάδα – Ουγγαρία
α) πνευματικά -κινηματογραφικά: φορολογία με βάση την ελληνική νομοθεσία
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%)
13. Ελλάδα – Ελβετία: πέντε τοις εκατό
(5%)
14. Ελλάδα – Τσεχία: δέκα τοις εκατό
(10%)
15. Ελλάδα – Σλοβακία: δέκα τοις εκατό
(10%)
16. Ελλάδα – Νορβηγία: δέκα τοις εκατό
(10%)
17. Ελλάδα – Πολωνία: δέκα τοις εκατό
(10%)
18. Ελλάδα – Δανία: πέντε τοις εκατό
(5%)
19. Ελλάδα – Ρουμανία:
α) πνευματικά-κινηματογραφικά: πέντε
τοις εκατό (5%)
β) λοιπά: επτά τοις εκατό (7%)
20. Ελλάδα – Βουλγαρία: δέκα τοις εκατό (10%)
21. Ελλάδα – Λουξεμβούργο:
α) αναπαραγωγή φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής εργασίαςκινηματογραφικά: πέντε τοις εκατό (5%)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

τοικος Αυστρίας.
Φορολογικός κά- Ν. 1191/81
τοικος Φινλανδίας.

Φορολογικός κά- Ν. 1455/84
τοικος Ολλανδίας.
Φορολογικός κά- Ν. 1496/84
τοικος Ουγγαρίας.
Φορολογικός κά- Ν. 1502/84,
τοικος Ελβετίας.
Ν. 4034/11,
Ν. 4105/13
Φορολογικός κά- Ν. 1838/89
τοικος Τσεχίας.
Φορολογικός κά- Ν. 1838/89
τοικος Σλοβακίας
Φορολογικός κά- Ν. 1924/91
τοικος Νορβηγίας.
Φορολογικός κά- Ν. 1939/91
τοικος Πολωνίας.
Φορολογικός κά- Ν. 1986/91
τοικος Δανίας.
Φορολογικός κά- Ν. 2279/95
τοικος Ρουμανίας.
Φορολογικός κά- Ν. 2255/94
τοικος Βουλγαρί- Ν. 2927/01
ας.
Φορολογικός κά- Ν. 2319/95
τοικος
Λουξεμβούργο.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

β) λοιπά: επτά τοις εκατό (7%)
22. Ελλάδα – Κορέα: δέκα τοις εκατό
(10%)
23. Ελλάδα – Ισραήλ: δέκα τοις εκατό
(10%)
24. Ελλάδα – Κροατία: δέκα τοις εκατό
(10%)
25. Ελλάδα – Ουζμπεκιστάν: οκτώ τοις
εκατό (8%)
26. Ελλάδα – Αλβανία: πέντε τοις εκατό
(5%)
27. Ελλάδα – Ισπανία: έξι τοις εκατό
(6%)
28. Ελλάδα – Πορτογαλία: δέκα τοις εκατό (10%)
29. Ελλάδα – Αρμενία: πέντε τοις εκατό
(5%)
30. Ελλάδα – Γεωργία: πέντε τοις εκατό
(5%)
31. Ελλάδα – Ν. Αφρική:
α) πνευματικά – κινηματογραφικά –
καλλιτεχνικά – επιστημονικά: 5%
β) λοιπά: 7%
32. Ελλάδα – Ουκρανία: δέκα τοις εκατό
(10%)
33. Ελλάδα – Σλοβενία: δέκα τοις εκατό
(10%)
34. Ελλάδα – Τουρκία: δέκα τοις εκατό
(10%)
35. Ελλάδα – Ιρλανδία: πέντε τοις εκατό
(5%)
36. Ελλάδα – Κίνα: δέκα τοις εκατό
(10%)
37. Ελλάδα – Κουβέιτ: Δεκαπέντε τοις
εκατό (15%)
38. Ελλάδα – Λετονία:
α) βιομηχανικά – εμπορικά - επιστημο-

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Φορολογικός κάτοικος Κορέας.
Φορολογικός κάτοικος Ισραήλ.
Φορολογικός κάτοικος Κροατίας.
Φορολογικός κάτοικος Ουζμπεκιστάν.
Φορολογικός κάτοικος Αλβανίας.
Φορολογικός κάτοικος Ισπανίας.
Φορολογικός κάτοικος Πορτογαλίας.
Φορολογικός κάτοικος Αρμενίας.
Φορολογικός κάτοικος Γεωργίας.
Φορολογικός κάτοικος Ν. Αφρικής.

Ν. 2571/98

Φορολογικός κάτοικος Ουκρανίας.
Φορολογικός κάτοικος Σλοβενίας.
Φορολογικός κάτοικος Τουρκίας.
Φορολογικός κάτοικος Ιρλανδίας.
Φορολογικός κάτοικος Κίνας.
Φορολογικός κάτοικος Κουβέιτ.
Φορολογικός κάτοικος Λετονίας.

Ν. 3046/02
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Ν. 2572/98
Ν. 2653/98
Ν. 2659/98
Ν. 2755/99
Ν. 3015/02
Ν. 3009/02
Ν. 3014/02
Ν. 3045/02
Ν. 3085/02

Ν. 3084/02
Ν. 3228/04
Ν. 3300/04
Ν. 3331/05
Ν. 3330/05
Ν. 3318/05

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

νικά: πέντε τοις εκατό (5%)
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%)
39. Ελλάδα-Μεξικό: δέκα τοις εκατό
(10%)
40. Ελλάδα – Ρωσία: επτά τοις εκατό
(7%)
41. Ελλάδα – Αίγυπτος: δέκα πέντε τοις
εκατό (15%)
42. Ελλάδα – Ισλανδία: δέκα τοις εκατό
(10%)
43. Ελλάδα – Μάλτα: οκτώ τοις εκατό
(8%)
44. Ελλάδα – Εσθονία:
α) βιομηχανικό-εμπορικό-επιστημονικό
εξοπλισμό: πέντε τοις εκατό (5%)
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%)
45. Ελλάδα-Ινδία: Με βάση την εσωτερική νομοθεσία.
46. Ελλάδα-Μολδαβία: Οκτώ τοις εκατό
(8%)
47. Ελλάδα-Λιθουανία:
α) βιομηχανικά – εμπορικά - επιστημονικά: πέντε τοις εκατό (5%)
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%)
48. Ελλάδα-Αζερμπαϊτζάν: οκτώ τοις εκατό (8%)
49. Ελλάδα-Καναδάς: α) δέκα τοις εκατό
(10%), β) copyright και άλλες παρόμοιες πληρωμές 0%
50. Ελλάδα-Τυνησία: δώδεκα τοις εκατό
(12%)
51. Ελλάδα-Σερβία: δέκα τοις εκατό
(10%)
52. Ελλάδα-Σαουδική Αραβία: δέκα τοις
εκατό (10%)
53. Ελλάδα-Μαρόκο: δέκα τοις εκατό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Φορολογικός κάτοικος Μεξικού.
Φορολογικός κάτοικος Ρωσίας.
Φορολογικός κάτοικος Αιγύπτου.
Φορολογικός κάτοικος Ισλανδίας.
Φορολογικός κάτοικος Μάλτας.
Φορολογικός κάτοικος Εσθονίας.

Ν. 3406/05
Ν. 3047/02
Ν. 3679/08
Ν. 3484/06,
Ν. 3684/08
Ν. 3681/08
Ν. 3682/08

Φορολογικός κά- ΝΔ 4580/66
τοικος Ινδίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3357/05
τοικος Μολδαβίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3356/05
τοικος Λιθουανίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3826/10
τοικος Αζερμπαϊτζάν.
Φορολογικός κά- Ν. 3824/10,
τοικος Καναδά.
Ν. 4035/11
Φορολογικός κάτοικος Τυνησίας.
Φορολογικός κάτοικος Σερβίας.
Φορολογικός κάτοικος Σαουδικής
Αραβίας.
Φορολογικός κά-
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Ν. 3742/09
Ν. 3825/10
Ν. 3821/10
Ν. 3820/10

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

(10%)
54. Ελλάδα-Κατάρ: πέντε τοις εκατό (5%)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

τοικος Μαρόκου.
Φορολογικός κά- Ν. 3823/10
τοικος Κατάρ.

55. Βοσνία-Ερζεγοβίνη: δέκα τοις εκατό
(10%)
56. Η.Α.Ε.: δέκα τοις εκατό (10%)
57. Άγιος Μαρίνος: πέντε τοις εκατό: 5%
Β) Τόκοι
Αντί παρακράτησης φόρου με το συντε- α) Μη υπαγωγή του δανείου
λεστή φορολογίας δεκαπέντε τοις εκατό
στις διατάξεις του ν.
(15%) που προβλέπεται από την παρ. 1
4171/61.
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 ισχύ- β) Εκτός τόκων από ομόλοουν οι ακόλουθοι συντελεστές ανά συμγα που εκδίδονται από
βατική χώρα:
το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας
(ΕΤΧΣ),
κατ’
εφαρμογή
προγράμματος συμμετοχής
στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.
γ) Εκτός τόκων από κρατικά ομόλογα και έντοκα
γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
1. Ελλάδα-ΗΠΑ: μηδέν τοις εκατό (0%)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Θα απαλλάσσονται του ελ- Φορολογικός
ληνικού φόρου, αλλά μόνον τοικος ΗΠΑ.
καθόσον το επιτόκιο δεν είναι ανώτερο του 9% ετησίως. Εάν όμως το επιτόκιο
είναι ανώτερο του ποσοστού
αυτού θα φορολογηθούν
στην Ελλάδα -και σύμφωνα
με τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας- οι
τόκοι οι αναλογούντες στο
ποσοστό του επιτοκίου πέραν του 9%.
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κά- ΝΔ 2548/53

Κατάργηση
της απαλλαγής με
τις διατάξεις
του
άρθ.
12
του
ν.
3670/08
για τόκους
δανείων
που συνάπτονται
από
τη
δημοσίευση του νόμου
και
μετά.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. Ελλάδα– Ηνωμένο Βασίλειο: μηδέν
τοις εκατό (0%)
3. Ελλάδα-Σουηδία: δέκα τοις εκατό
(10%)
4. Ελλάδα-Γαλλία: δέκα τοις εκατό
(10%)
5. Ελλάδα-Ινδία: φορολογία με βάση την
ελληνική νομοθεσία.
6. Ελλάδα-Ιταλία: δέκα τοις εκατό (10%)
Δικαιούχος τόκου κυβέρνηση άλλου
κράτους μηδέν (0%).
7. Ελλάδα – Γερμανία: δέκα τοις εκατό
(10%)
Δικαιούχος τόκου η Bundesbank μηδέν
(0%).
8. Ελλάδα-Κύπρος: δέκα τοις εκατό
(10%)
9. Ελλάδα-Βέλγιο: πέντε τοις εκατό (5%)
για δάνεια μη αντιπροσωπευόμενα από
τίτλους στον κομιστή και χορηγούμενα
από τράπεζες.
Για τις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζεται
συντελεστής δέκα τοις εκατό (10%).
10. Ελλάδα-Αυστρία: οκτώ τοις εκατό
(8%).
11. Ελλάδα-Φινλανδία: δέκα τοις εκατό
(10%)
12. Ελλάδα-Ολλανδία: δέκα τοις εκατό
(10%)
οκτώ τοις εκατό (8%) σε ολλανδική τράπεζα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα
13. Ελλάδα-Ουγγαρία: δέκα τοις εκατό
(10%)
Δικαιούχος τόκου κυβέρνηση – κεντρική
τράπεζα μηδέν (0%).
14. Ελλάδα-Ελβετία: επτά τοις εκατό
(7%)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Φορολογικός κάτοικος Ηνωμένου
Βασιλείου.
Φορολογικός κάτοικος Σουηδίας.
Φορολογικός κάτοικος Γαλλίας.
Φορολογικός κάτοικος Ινδίας.
Φορολογικός κάτοικος Ιταλίας.

ΝΔ 2732/53
ΝΔ 4300/63
ΝΔ 4386/64
ΝΔ 4580/66
ΝΔ 1927/91

Φορολογικός κά- ΑΝ 52/67
τοικος Γερμανίας.
Φορολογικός κά- ΑΝ 573/68
τοικος Κύπρου.
Φορολογικός κά- Ν. 3407/05
τοικος Βελγίου.

Φορολογικός κά- Ν. 3724/08
τοικος Αυστρίας.
Φορολογικός κά- Ν. 1191/81
τοικος Φινλανδίας.
Φορολογικός κά- Ν. 1455/84
τοικος Ολλανδίας.
Φορολογικός κά- Ν. 1496/84
τοικος Ουγγαρίας.
Φορολογικός κά- Ν. 1502/84
τοικος Ελβετίας.
Ν. 4105/13
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15. Ελλάδα-Τσεχία και Σλοβακία: δέκα
τοις εκατό (10%)
16. Ελλάδα-Νορβηγία: δέκα τοις εκατό
(10%)
Δικαιούχος τόκου κυβέρνηση – κεντρική
τράπεζα μηδέν (0%)
17. Ελλάδα-Πολωνία: δέκα τοις εκατό
(10%)
18. Ελλάδα-Δανία: οκτώ τοις εκατό (8%)
19. Ελλάδα-Ρουμανία: δέκα τοις εκατό
(10%)
20. Ελλάδα-Βουλγαρία: δέκα τοις εκατό
(10%)
21. Ελλάδα-Λουξεμβούργο: οκτώ τοις
εκατό (8%)
22. Ελλάδα-Κορέα: οκτώ τοις εκατό (8%)
Δικαιούχος τόκου κυβέρνηση – πολιτική
υποδιαίρεση μηδέν (0%)
23. Ελλάδα-Ισραήλ: δέκα τοις εκατό
(10%)
24. Ελλάδα-Κροατία: δέκα τοις εκατό
(10%)
25. Ελλάδα-Ουζμπεκιστάν: δέκα τοις
εκατό (10%)
Δικαιούχος τόκου κυβέρνηση-κεντρική
τράπεζα μηδέν (0%)
26 Ελλάδα – Αλβανία: πέντε τοις εκατό
(5%)
27. Ελλάδα-Ισπανία: οκτώ τοις εκατό
(8%)
Δικαιούχος τόκου κυβέρνηση – πολιτική
υποδιαίρεση – κρατική τράπεζα μηδέν
(0%)
28. Ελλάδα-Πορτογαλία: δεκαπέντε τοις

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Πρωτόκολλο
Ν. 4034/11
Φορολογικός κά- Ν. 1838/89
τοικος Τσεχίας και
Σλοβακίας.
Φορολογικός κά- Ν. 1924/91
τοικος Νορβηγίας
Φορολογικός κάτοικος Πολωνίας.
Φορολογικός κάτοικος Δανίας.
Φορολογικός κάτοικος Ρουμανίας.
Φορολογικός κάτοικος Βουλγαρίας
Φορολογικός κάτοικος
Λουξεμβούργου.
Φορολογικός κάτοικος Κορέας.

Ν. 1939/91
Ν. 1986/91
Ν. 2779/95
Ν. 2255/94
Ν. 2927 /01
Ν. 2319/95
Ν. 2571/98

Φορολογικός κά- Ν. 2572/98
τοικος Ισραήλ.
Φορολογικός κά- Ν. 2653/98
τοικος Κροατίας.
Φορολογικός κά- Ν. 2659/98
τοικος Ουζμπεκιστάν.
Φορολογικός κά- Ν. 2755/99
τοικος Αλβανίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3015/02
τοικος Ισπανίας.

Φορολογικός
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κά- Ν. 3009/02

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

εκατό (15%)
29. Ελλάδα-Αρμενία: δέκα τοις εκατό
(10%)
30. Ελλάδα-Γεωργία: οκτώ τοις εκατό
(8%)
31. Ελλάδα-Ν. Αφρική: οκτώ τοις εκατό
(8%)
Δικαιούχος τόκου κυβέρνηση - κεντρ.
αποθ. τράπεζα μηδέν (0%)
32. Ελλάδα-Ουκρανία: δέκα τοις εκατό
(10%)
Δικαιούχος τόκου κυβέρνηση – πολιτική
υποδιαίρεση μηδέν (0%)
33. Ελλάδα-Σλοβενία: δέκα τοις εκατό
(10%)
34. Ελλάδα-Τουρκία: δώδεκα τοις εκατό
(12%)
Δικαιούχος τόκου κυβέρνηση – κεντρική
τράπεζα μηδέν (0%)
35. Ελλάδα-Ιρλανδία: πέντε τοις εκατό
(5%)
36. Ελλάδα-Κίνα: δέκα τοις εκατό (10%)
[Για δάνεια από κυβέρνηση, τοπική αρχή, την Κεντρική Τράπεζα Κίνας ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό το συνολικό
κεφάλαιο του οποίου κατέχεται από την
κυβέρνηση: μηδέν (0%)].
37. Ελλάδα-Κουβέιτ: πέντε τοις εκατό
(5%)
[Όμως αν οι δικαιούχοι των τόκων είναι:
α) το κράτος του Κουβέιτ ή διαίρεσή του
ή τοπική αρχή αυτού,
β) η Κεντρική Τράπεζα του Κουβέιτ ή
γ) κρατικός οργανισμός ή οικονομικό ίδρυμα μετά από ανταλλαγή εγγράφου:
μηδέν (0%)].
38. Ελλάδα-Λετονία: δέκα τοις εκατό
(10%)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

τοικος Πορτογαλίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3014/02
τοικος Αρμενίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3045/02
τοικος Γεωργίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3085/02
τοικος Ν. Αφρικής.
Φορολογικός κά- Ν. 3046/02
τοικος Ουκρανίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3084/02
τοικος Σλοβενίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3228/04
τοικος Τουρκίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3300/04
τοικος Ιρλανδίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3331/05
τοικος Κίνας.

Φορολογικός κά- Ν. 3330/05
τοικος Κουβέιτ.

Φορολογικός κά- Ν. 3318/05
τοικος Λετονίας.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

[Αν οι δικαιούχοι των τόκων είναι το κράτος της Λετονίας ή η Κεντρική Τράπεζά
της: μηδέν (0%)].
39. Ελλάδα-Λιθουανία: δέκα τοις εκατό
(10%)
[Αν οι δικαιούχοι των τόκων είναι το κράτος της Λιθουανίας ή η Κεντρική Τράπεζά της: μηδέν (0%)].
40. Ελλάδα-Μεξικό: δέκα τοις εκατό
(10%)
[Όταν οι δικαιούχοι των τόκων είναι το
κράτος του Μεξικού, η Κεντρική Τράπεζά του ή κρατικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα που χορηγούν δάνεια διάρκειας
μικρότερης των 3 ετών: μηδέν (0%)].
41. Ελλάδα – Μολδαβία: δέκα τοις εκατό
(10%)
42. Ελλάδα – Ρωσία: επτά τοις εκατό
(7%)
43. Ελλάδα – Αίγυπτος: δέκα πέντε τοις
εκατό (15%)
[Αν ο δικαιούχος είναι το Κράτος της Αιγύπτου ή τοπική αρχή αυτού, ή η Κεντρική Τράπεζά της: μηδέν (0%)].
44. Ελλάδα – Ισλανδία: οκτώ τοις εκατό
(8%)
[Αν ο δικαιούχος είναι η Κυβέρνηση της
Ισλανδίας, μία πολιτική υποδιαίρεση ή
τοπική αρχή αυτής ή ένα ίδρυμα ή ένωση προσώπων το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο Κράτος της Ισλανδίας, βάσει
συμφωνίας, καθώς επίσης εάν ο οφειλέτης είναι η Κυβέρνηση της Ισλανδίας,
μία πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή
αυτής: μηδέν (0%)].
45. Ελλάδα – Μάλτα: οκτώ τοις εκατό
(8%)
46. Ελλάδα – Εσθονία: δέκα τοις εκατό
(10%) [Με εξαίρεση αυτούς που κατα-

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Φορολογικός κά- Ν. 3356/05
τοικος Λιθουανίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3406/05
τοικος Μεξικού.

Φορολογικός κάτοικος Μολδαβίας.
Φορολογικός κάτοικος Ρωσίας.
Φορολογικός κάτοικος Αιγύπτου.

Ν. 3357/05
Ν. 3047/02,
Ν. 3679/08
Ν. 3484/06

Φορολογικός κά- Ν. 3684/08
τοικος Ισλανδίας.

Φορολογικός κά- Ν. 3681/08
τοικος Μάλτας.
Φορολογικός κά- Ν. 3682/08
τοικος Εσθονίας.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

βάλλονται προς το κράτος της Εσθονίας,
τις τοπικές αρχές της και την Κεντρική
Τράπεζα αυτής, που απαλλάσσονται].
47. Ελλάδα-Αζερμπαϊτζάν: οκτώ τοις εκατό (8%) [Με εξαίρεση αυτούς που καταβάλλονται στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν που απαλλάσσονται].
48.
Ελλάδα-Τυνησία: δεκαπέντε τοις
εκατό (15%)
49. Ελλάδα-Σερβία: δέκα τοις εκατό
(10%)
50. Ελλάδα-Σαουδική Αραβία: πέντε τοις
εκατό (5%)
51. Ελλάδα-Μαρόκο: δέκα τοις εκατό
(10%) [Με εξαίρεση αυτούς που καταβάλλονται στην Κυβέρνηση ή Κεντρική
Τράπεζα του Μαρόκου που απαλλάσσονται].
52. Ελλάδα-Καναδάς: δέκα τοις εκατό
(10%) [Με εξαίρεση αυτούς που καταβάλλονται προς το κράτος του Καναδά,
τις τοπικές αρχές και την κεντρική τράπεζα αυτού ή σε σχέση με δάνειο που
σύναψε, εγγυήθηκε ή ασφάλισε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Εξαγωγών του Καναδά, που απαλλάσσονται].
53. Ελλάδα-Κατάρ: πέντε τοις εκατό (5%)
[Εξαιρείται από το φόρο η Κυβέρνηση
του Κράτους του Κατάρ].
54. Ελλάδα-Βέλγιο: 5% για δάνεια μη
αντιπροσωπευόμενα από τίτλους στον
κομιστή και χορηγούμενα από τράπεζες,
10% σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. [Απαλλάσσονται τόκοι που καταβάλλονται
στο Κράτος του Βελγίου ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου].

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Φορολογικός κά- Ν. 3826/10
τοικος Αζερμπαϊτζάν.
Φορολογικός κάτοικος Τυνησίας.
Φορολογικός κάτοικος Σερβίας.
Φορολογικός κάτοικος Σαουδικής
Αραβίας.
Φορολογικός κάτοικος Μαρόκου.

Ν. 3742/09
Ν. 3825/10
Ν. 3821/10
Ν. 3820/10

Φορολογικός κά- Ν. 3824/10,
τοικος Καναδά.
Ν. 4035/11

Φορολογικός κά- Ν. 3823/10
τοικος Κατάρ.
Φορολογικός κάτοικος Βελγίου.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

55. Ελλάδα-Βοζνία-Ερζεγοβίνη:
τοις εκατό (10%)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

δέκα

56. Ελλάδα-Άγιος Μαρίνος: δέκα τοις
εκατό (10%)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Φορολογικός κάτοικος
ΒοζνίαςΕρζεγοβίνης.
Φορολογικός κάτοικος Αγίου Μαρίνου.

57. Ελλάδα – ΗΑΕ: πέντε τοις εκατό (5%)
Δικαιούχος τόκων κυβέρνηση ΗΑΕ - πολιτική υποδιαίρεση μηδέν (0%)

Ν.4234/14

Γ) Μερίσματα
Αντί παρακράτησης φόρου με το συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) ή δεκαπέντε
τοις εκατό (15%), ανάλογα με τον χρόνο
που αποκτάται το εισόδημα, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 64
του ΚΦΕ ισχύουν οι ακόλουθοι (ευνοϊκότεροι) συντελεστές ανά συμβατική χώρα:
1. Ελλάδα – Αλβανία: πέντε τοις εκατό
(5%)
2. Ελλάδα – Αυστρία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι(5%)
ούχος είναι εταιρεία – εκτός
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
3. Ελλάδα-Βέλγιο: πέντε τοις εκατό (5%). Εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι εταιρεία η οποία κατέχει τουλάχιστον το
25% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα
μερίσματα.
Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
4. Ελλάδα-Γεωργία: οκτώ τοις εκατό

Φορολογικός κά- Ν. 2755/99
τοικος Αλβανίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3724/08
τοικος Αυστρίας.

Φορολογικός κά- Ν. 3407/05
τοικος Βελγίου.

Φορολογικός
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κά- Ν. 3045/02

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

(8%)
5. Ελλάδα-Εσθονία: πέντε
(5%).

τοικος Γεωργίας.
τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι- Φορολογικός κάούχος είναι εταιρεία – εκτός τοικος Εσθονίας.
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
6. Ελλάδα-Ιρλανδία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι- Φορολογικός κά(5%).
ούχος είναι εταιρεία η ο- τοικος Ιρλανδίας.
ποία κατέχει τουλάχιστον το
25% του δικαιώματος ψήφου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα.
Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
7. Ελλάδα-Ισλανδία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι- Φορολογικός κά(5%).
ούχος είναι εταιρεία – εκτός τοικος Ισλανδίας.
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
8. Ελλάδα-Ισπανία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι- Φορολογικός κά(5%).
ούχος είναι εταιρεία – εκτός τοικος Ισπανίας.
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα τοις εκατό (10%) σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις.
9. Ελλάδα-Κίνα: πέντε τοις εκατό (5%).
Εάν ο πραγματικός δικαι- Φορολογικός κάούχος είναι εταιρεία – εκτός τοικος Κίνας.
από προσωπική εταιρεία-, η
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ΝΟΜΟΣ

Ν. 3682/08

Ν. 3300/04

Ν. 3684/08

Ν. 3015/02

Ν. 3331/05

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.

Δέκα τοις εκατό (10%) σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις.
10. Ελλάδα-Κορέα: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι(5%).
ούχος είναι εταιρεία – εκτός
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
11. Ελλάδα-Κουβέιτ: πέντε τοις εκατό
(5%).
[Απαλλαγή από το φόρο εάν δικαιούχος
των μερισμάτων είναι: α) το κράτος του
Κουβέιτ ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή, β) η Κεντρική Τράπεζα του
Κουβέιτ, γ) άλλοι κυβερνητικοί οργανισμοί ή οικονομικά ιδρύματα].
12. Ελλάδα-Κροατία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι(5%).
ούχος είναι εταιρεία – εκτός
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα τοις εκατό (10%) σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις.
13. Ελλάδα-Λετονία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι(5%).
ούχος είναι εταιρεία – εκτός
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.

Φορολογικός κά- Ν. 2571/98
τοικος Κορέας.

Φορολογικός κά- Ν. 3330/05
τοικος Κουβέιτ.

Φορολογικός κά- Ν. 2653/98
τοικος Κροατίας.

Φορολογικός κά- Ν. 3318/05
τοικος Λετονίας.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δέκα τοις εκατό (10%) σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις.`
14. Ελλάδα-Λιθουανία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι(5%).
ούχος είναι εταιρεία – εκτός
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
15. Ελλάδα-Μάλτα: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι(5%).
ούχος είναι εταιρεία – εκτός
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα τοις εκατό (10%) σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις.
16. Ελλάδα-Μολδαβία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι(5%).
ούχος είναι εταιρεία – εκτός
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
17. Ελλάδα-Νότια Αφρική: πέντε τοις Εάν ο πραγματικός δικαιεκατό (5%).
ούχος είναι εταιρεία – εκτός
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
18. Ελλάδα-Ουζμπεκιστάν: οκτώ τοις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Φορολογικός κά- Ν. 3356/05
τοικος Λιθουανίας.

Φορολογικός κά- Ν. 3681/08
τοικος Μάλτας.

Φορολογικός κά- Ν. 3357/05
τοικος Μολδαβίας.

Φορολογικός κά- Ν. 3085/02
τοικος Νοτίου Αφρικής.

Φορολογικός
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κά- Ν. 2659/98

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

εκατό (8%)

ΝΟΜΟΣ

τοικος Ουζμπεκιστάν.
19. Ελλάδα-Ουκρανία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι- Φορολογικός κά- Ν. 3046/02
(5%).
ούχος είναι εταιρεία – εκτός τοικος Ουκρανίας.
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα τοις εκατό (10%) σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις.
20. Ελλάδα-Ρωσία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι- Φορολογικός κά- Ν. 3047/02,
(5%).
ούχος είναι εταιρεία – εκτός τοικος Ρωσίας.
Ν.3679/08
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει τουλάχιστον
το 25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα.
Δέκα τοις εκατό (10%) σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις.
21. Ελλάδα-Σουηδία: υποβάλλονται στην
Φορολογικός κά- Ν. 4300/63
Ελλάδα στον ελληνικό φόρο εισοδήματοικος Σουηδίας.
τος, υπό την προϋπόθεση ότι τα μερίσματα αυτά θα εκπίπτουν εκ του συνολικού καθαρού εισοδήματος της εταιρείας
του υποκείμενου σε φόρο εισοδήματος
νομικού προσώπου.
22. Ελλάδα-Άγιος Μαρίνος: πέντε τοις Εάν ο πραγματικός δικαι- Φορολογικός κά- Ν. 4243/14
εκατό (5%).
ούχος είναι εταιρεία-εκτός τοικος Αγίου Μααπό προσωπική εταιρεία-, η ρίνου.
οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα.
Δέκα τοις εκατό (10%) σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις.
23. Ελλάδα-Αζερμπαϊτζάν: οκτώ τοις εΦορολογικός κά- Ν. 3826/10
κατό (8%)
τοικος Αζερμπαϊτζάν.
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24.Ελλάδα-Αίγυπτος: δέκα τοις εκατό
(10%)
25. Ελλάδα-Αρμενία: δέκα τοις εκατό
(10%)
26. Ελλάδα-Βοσνία-Ερζεγοβίνη: πέντε Εάν ο πραγματικός δικαιτοις εκατό (5%)
ούχος είναι εταιρεία-εκτός
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα.
Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
27. Ελλάδα-Βουλγαρία: σαράντα τοις - Εάν ο λήπτης είναι ο διεκατό (40%)
καιούχος των μερισμάτων
- Εάν η εταιρεία που κάνει
τη διανομή είναι κάτοικος Ελλάδας
Δέκα τοις εκατό (10%) εάν η εταιρεία διανομής είναι βούλγαρος φορ. κάτοικος.
28. Ελλάδα-Γαλλία: σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία
29. Ελλάδα-Γερμανία: εικοσιπέντε τοις
εκατό (25%)
30. Ελλάδα-Δανία: τριάντα οχτώ τοις ε- - Εάν ο εισπράττων είναι ο
κατό (38%)
δικαιούχος των μερισμάτων
- Εάν η εταιρεία που κάνει
τη διανομή είναι κάτοικος της Ελλάδας
31.Ελλάδα-Ελβετία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι(5%)
ούχος είναι εταιρεία -εκτός
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα.
Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Φορολογικός κά- Ν. 3484/06
τοικος Αιγύπτου.
Φορολογικός κά- Ν. 3014/02
τοικος Αρμενίας.
Φορολογικός κά- Ν. 3795/09
τοικος
ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης.

Φορολογικός κά- Ν. 2255/94
τοικος Βουλγαρί- Ν. 2927/01
ας.

Φορολογικός κά- ΝΔ 4386/64
τοικος Γαλλίας
Φορολογικός κά- ΑΝ 52/67
τοικος Γερμανίας
Φορολογικός κά- Ν. 1986/91
τοικος Δανίας

Φορολογικός κά- Ν. 1502/84,
τοικος Ελβετίας
Ν. 4034/11,
Ν. 4105/13
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άλλες περιπτώσεις.
32. Ελλάδα –Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά- Εάν ο λήπτης είναι ο πραγτα: πέντε τοις εκατό (5%)
ματικός δικαιούχος των μεΕάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι το ρισμάτων.
άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή οποιαδήποτε πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή ή τοπική κυβέρνηση ή τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα ή Κυβερνητικά
ιδρύματα: μηδέν (0%).
33. Ελλάδα-Ηνωμένο Βασίλειο: σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία.
34. Ελλάδα-Η.Π.Α.: σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία.
35. Ελλάδα-Ινδία: σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία.
36. Ελλάδα-Ισραήλ: σύμφωνα με την
εσωτερική νομοθεσία.
37. Ελλάδα-Ιταλία: δεκαπέντε τοις εκατό
(15%)
Τριανταπέντε τοις εκατό (35%)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Φορολογικός κά- Ν. 4234/14
τοικος Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων

Φορολογικός κάτοικος Ηνωμένου
Βασιλείου
Φορολογικός κάτοικος Η.Π.Α.
Φορολογικός κάτοικος Ινδίας
Φορολογικός κάτοικος Ισραήλ
- Εάν ο εισπράττων είναι ο Φορολογικός κάδικαιούχος των μερισμά- τοικος Ιταλίας
των

ΝΔ 2732/53
ΝΔ 2548/53
ΝΔ 4580/66
Ν. 2572/98
Ν. 1927/91

- Εάν η καταβάλλουσα εταιρεία είναι κάτοικος
Ελλάδος και εφόσον τα
κέρδη εταιρείας κατοίκου Ελλάδος φορολογούνται μόνο στο επίπεδο των μετόχων.

38. Ελλάδα-Καναδάς: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι- Φορολογικός κά- Ν. 3824/10,
(5%)
ούχος είναι εταιρεία -εκτός τοικος Καναδά
Ν. 4035/11
από προσωπικό εταιρεία-, η
οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα.
Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
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39. Ελλάδα-Κατάρ: Πέντε τοις εκατό
(5%)
40. Ελλάδα-Κάτω Χώρες: τριανταπέντε - Εάν ο λήπτης είναι ο διτοις εκατό (35%)
καιούχος των μερισμάτων.
- Εάν η καταβάλλουσα εταιρεία είναι κάτοικος
Ελλάδας.
41.Ελλάδα-Κύπρος: εικοσιπέντε τοις εκατό (25%)
42. Ελλάδα-Λουξεμβούργο: τριάντα οχτώ - Εάν ο λήπτης είναι ο διτοις εκατό (38%)
καιούχος των μερισμάτων
- Εάν η εταιρεία που κάνει
διανομή είναι κάτοικος
Ελλάδας
43. Ελλάδα-Μαρόκο: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι(5%)
ούχος είναι εταιρεία-εκτός
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα.
Δέκα τοις εκατό (10%) σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις
44. Ελλάδα-Μεξικό: δέκα τοις εκατό Εάν ο εισπράττων είναι ο
(10%)
δικαιούχος των μερισμάτων
45. Ελλάδα-Νορβηγία: σαράντα τοις ε- - Εάν ο εισπράττων είναι ο
κατό (40%)
δικαιούχος των μερισμάτων
- Εάν η εταιρεία που κάνει
τη διανομή είναι κάτοικος Ελλάδας.
46. Ελλάδα-Ουγγαρία: σαράντα πέντε - Εάν ο λήπτης είναι ο διτοις εκατό (45%)
καιούχος των μερισμάτων
- Εάν η εταιρεία που κάνει
τη διανομή είναι κάτοικος Ελλάδας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Φορολογικός κά- Ν. 3823/10
τοικος Κατάρ
Φορολογικός κά- Ν. 1455/84
τοικος Κάτω Χωρών

Φορολογικός κά- ΑΝ 573/68
τοικος Κύπρου
Φορολογικός κά- Ν. 2319/95
τοικος
Λουξεμβούργου

Φορολογικός κά- Ν. 3820/10
τοικος Μαρόκου

Φορολογικός κά- Ν. 3406/05
τοικος Μεξικού
Φορολογικός κά- Ν. 1924/91
τοικος Νορβηγίας

Φορολογικός κά- Ν. 1496/84
τοικος Ουγγαρίας
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47.Ελλάδα-Πολωνία: σύμφωνα με την
εσωτερική νομοθεσία
48. Ελλάδα-Πορτογαλία: Δεκαπέντε τοις
εκατό (15%)

ΝΟΜΟΣ

Φορολογικός κά- Ν. 1939/91
τοικος Πολωνίας
Φορολογικός κά- Ν. 3009/02
τοικος Πορτογαλίας
49. Ελλάδα-Ρουμανία: σαράντα πέντε -Εάν ο λήπτης είναι ο δι- Φορολογικός κά- Ν. 2279/95
τοις εκατό (45%)
καιούχος των μερισμάτων
τοικος Ρουμανίας
-Εάν η εταιρεία που κάνει
τη διανομή είναι κάτοικος
Ελλάδας.
50. Ελλάδα-Σαουδική Αραβία: πέντε τοις
Φορολογικός κά- Ν. 3821/10
εκατό (5%)
τοικος Σαουδικής
Αραβίας
51. Ελλάδα-Σερβία: πέντε τοις εκατό Εάν ο πραγματικός δικαι- Φορολογικός κά- Ν. 3825/10
(5%)
ούχος είναι εταιρεία-εκτός τοικος Σερβίας
από προσωπική εταιρεία-, η
οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 25% του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα.
Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις
52. Ελλάδα-Σλοβακία: σύμφωνα με την
Φορολογικός κά- Ν. 1838/89
εσωτερική νομοθεσία
τοικος Σλοβακίας
53. Ελλάδα-Σλοβενία: δέκα τοις εκατό Εάν ο εισπράττων είναι ο Φορολογικός κά- Ν. 3084/02
(10%)
δικαιούχος των μερισμάτων τοικος Σλοβενίας
54. Ελλάδα-Τουρκία: δεκαπέντε τοις εΦορολογικός κά- Ν. 3228/04
κατό (15%)
τοικος Τουρκίας
55. Ελλάδα-Τσεχία: σύμφωνα με την εΦορολογικός κά- Ν. 1838/89
σωτερική νομοθεσία.
τοικος Τσεχίας
56. Ελλάδα-Τυνησία: τριανταπέντε τοις -Εάν το πρόσωπο που ει- Φορολογικός κά- Ν. 3742/09
εκατό (35%)
σπράττει τα μερίσματα εί- τοικος Τυνησίας
ναι ο πραγματικός δικαιούχος.
-Εάν η εταιρεία που τα διανέμει είναι κάτοικος Ελλάδας
57. Ελλάδα-Φινλανδία: σαράντα επτά Εάν η διανέμουσα εταιρεία Φορολογικός κά- Ν.1991/81
τοις εκατό (47%)
εδρεύει στην Ελλάδα
τοικος Φινλανδίας
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
1

Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και από κάθε τέλος, εισφορά ή ανταποδοτική κράτηση ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου οι αλλοδαπές τεχνικές επιχειρήσεις.

Να είναι εγκατεστημένες ή Αλλοδαπές τεχνινα πρόκειται να εγκαταστα- κές επιχειρήσεις.
θούν στην Ελλάδα και τα
εισοδήματά τους να προέρχονται από εργασίες των
οποίων το αντικείμενο να
βρίσκεται έξω από τα όρια
της ελληνικής επικράτειας
με τους κάτωθι επιπλέον
όρους:
α) Το προσωπικό τους να
αποτελείται κατά 4/5
τουλάχιστον του συνόλου
και τα 3/5 τουλάχιστον
κατά κατηγορία προσωπικού από Έλληνες υπηκόους.
β) να έχουν καταθέσει τραπεζιτική εγγύηση αναγνωρισμένης
τράπεζας
του εσωτερικού ή εξωτερικού η οποία θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου στο σύνολό της σε περίπτωσης
παράβασης
των διατάξεων ή των όρων της εγκριτικής πράξης εκ μέρους της εταιρείας ή του προσωπικού
της, το ύψος της ορίζεται
σε 50.000 δολ.
γ)το ελάχιστο ύψος συναλλάγματος για δαπάνες
του γραφείου των παραπάνω εταιρειών που θα
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Ν. 4171/61 Απεριόρι(άρθρο 9,
στη
παρ. 1)
Ν. 4410/16
(άρθρο 43)

Αναπτυξιακοί
λόγοι - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι - Οικονο-

εισάγουν ετήσια και για
προσωπικό μέχρι 4 άτομα ανέρχεται τουλάχιστον σε 50.000 δολ.. Για
κάθε επιπλέον απασχολούμενο άτομο προστίθενται12.000 δολ.
Η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος ισχύει
υπό τον όρο υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
αρμόδια φορολογική αρχή
εντός δεκαημέρου από τις
υπαγόμενες επιχειρήσεις,
ότι έχουν εκπληρώσει στη
χώρα, όπου ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητά
τους, τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις που αφορούν
στη φορολογία εισοδήματος
και απορρέουν από την εν
λόγω δραστηριότητα.
Η ελληνική φορολογική
διοίκηση δύναται να ενεργεί
έλεγχο της ακρίβειας των
στοιχείων που βεβαιώνουν
στην υπεύθυνη δήλωση που
καλούνται να υποβάλουν οι
υπαγόμενες στην παρούσα
ρύθμιση επιχειρήσεις και
να ζητά για το σκοπό αυτόν
την προσκόμιση από τις επιχειρήσεις όλων των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών
και κάθε άλλου σχετικού
εγγράφου.
2

Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήμα- Το προσωπικό των επιχει- Ελληνικές τεχνι- Ν. 4171/61
τος νομικών προσώπων οι ελληνικές τε- ρήσεων στην Ελλάδα να κές επιχειρήσεις.
(άρθρο 9,
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

χνικές εταιρείες, το εισόδημα των οποίων
προέρχεται από εργασίες των οποίων το
αντικείμενο βρίσκεται έξω από τα όρια
της ελληνικής επικράτειας.

αποτελείται κατά τα 4/5
τουλάχιστον του συνόλου
του και κατά τα 3/5 τουλάχιστον κατά κατηγορίας
προσωπικού από Έλληνες
υπηκόους. Να έχουν καταθέσει οι επιχειρήσεις αυτές στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών τραπεζική εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας
εσωτερικού ή εξωτερικού
ύψους 25.000 δολαρίων
ΗΠΑ, μόνο όμως για εργασίες αυτών των οποίων το
αντικείμενο ευρίσκεται εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας έστω και
αν αυτές εκτελούνται ολικά
ή μερικά με τα γραφεία
τους στην Ελλάδα.
Η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος ισχύει
υπό τον όρο υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
αρμόδια φορολογική αρχή
εντός δεκαημέρου από τις
υπαγόμενες επιχειρήσεις,
ότι έχουν εκπληρώσει στη
χώρα, όπου ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητά
τους, τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις που αφορούν
στη φορολογία εισοδήματος
και απορρέουν από την εν
λόγω δραστηριότητα.
Η ελληνική φορολογική
διοίκηση δύναται να ενεργεί
έλεγχο της ακρίβειας των

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

παρ. 4)
Ν. 4410/16
(άρθρο 43)

97

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
μικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

στοιχείων που βεβαιώνουν
στην υπεύθυνη δήλωση που
καλούνται να υποβάλουν οι
υπαγόμενες στην παρούσα
ρύθμιση επιχειρήσεις και
να ζητά για το σκοπό αυτόν
την προσκόμιση από τις επιχειρήσεις όλων των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών
και κάθε άλλου σχετικού
εγγράφου.
3

Ποσοστό ύψους έως και 80% για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας και 50% τα επόμενα έτη, επί των καθαρών αδιανέμητων κερδών των εταιρειών αμοιβαίων εγγυήσεων φέρεται σε αφορολόγητο αποθεματικό.

Εταιρείες
αμοι- Ν. 2367/95 Απεριόριβαίων εγγυήσεων. (άρθρο 2,
στη
παρ. 2)
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 18)

4

Τα έσοδα των Εταιρειών Διανομής Αερίου Εμφάνιση των αφορολόγη- Εταιρείες Διανο(ΕΔΑ) ή της Δημόσιας Επιχείρησης Αερί- των εσόδων σε λογαριασμό μής Αερίου (ΕΔΑ)
ου (ΔΕΠΑ) κατά περίπτωση από την ει- ειδικού αποθεματικού.
και ΔΕΠΑ.
σφορά των δικαιωμάτων της παραγράφου
4 του άρθρου 4 του ν. 2364/95 στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

98

Ν. 2364/95
(άρθρο 7,
παρ. 21)
Ν. 2992/02
(άρθρο 34,
παρ. 7)

Απεριόριστη

Για την κάλυψη
κινδύνου
από
την άσκηση σχετικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
Ενίσχυση
της
αγοράς φυσικού
αερίου – Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη (ενέργεια).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

5

Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και η
εξ αυτών απόκτηση εσόδων, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

Ευρωπαϊκή Τρά- Ν. 2682/99
πεζα Επενδύσεων. (άρθρο 23,
παρ. 1)

Απεριόριστη

Ενίσχυση επενδυτικής δραστηριότητας - Δράσεις στο εξωτερικό
(διεθνείς
σχέσεις).

6

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) δύναται να σχηματίζουν αφορολόγητο αποθεματικό ισόποσο του «κόστους» προσαρμογής στα ΔΛΠ
κατά τη χρήση πρώτης εφαρμογής τους.

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 2992/02
ες με μετοχές ει- (άρθρο 1,
σηγμένες
στο παρ. 5)
Χρηματιστήριο
Αθηνών (ΧΑ), καθώς και ανώνυμες
εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες
στο ΧΑ που επιλέγουν τους τακτικούς κατά νόμο
ελεγκτές τους από
το Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών
Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Η απαλλαγή αφορά
μόνο την
πρώτη
χρήση εφαρμογής
των
ΔΛΠ
και
διαχειριστικές
χρήσεις
που
λήγουν μετά
την
31/12/02.

Λόγω υποχρεωτικής
εφαρμογής των ΔΛΠ
από όλες τις χώρες της ΕΕ μέχρι το 2005 –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

7

Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος τα κέρδη, καθώς και τα μερίσματα
που διανέμει ναυτική εταιρεία του ν.
959/1979 που έχει υπαχθεί στο άρθρο
25 του ν. 27/1975 και διαχειρίζεται
πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία.

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε- Ν. 959/79
Απεριόριταιρισμοί κ.λπ.
(άρθρο 60)
στη
Ν. 27/75
(άρθρο 26),
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 24
του
ν.
4110/13.
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 14)

Ενίσχυση
της
ναυτιλίας – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

8

Η υπερτίμηση που προκύπτει από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου δεν

Νομικά πρόσωπα Άρθρο 17
και νομικές οντό- Συντάγματος

Προστασία της
ιδιοκτησίας.

99

Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

7

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

1.472.500
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

τητες άρθρου 45
του ν. 4172/13.

Τα μισθώματα που εισπράττει η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ στο πλαίσιο της σύμβασης μισθώσεως τροχαίου
υλικού με βάση το άρθρο 8 του ν.
3891/2010 απαλλάσσονται παντός φόρου και τέλους.

ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

ΝΟΜΟΣ

Ν.4425/16
(άρθρο 22)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατά
τη Συγκοινωνίες
διάρκεια
ισχύος της
σύμβασης
(μέχρι 10
έτη)

ΣΤ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ
ΠΟΣΩΝ
1

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από α) Πραγματοποιούνται προς
επιχειρηματική δραστηριότητα επιτρέπετο συμφέρον της επιχείται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την
ρησης ή κατά τις συνήεπιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23
θεις εμπορικές συναλλατου ΚΦΕ, οι οποίες:
γές της,
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον β) αντιστοιχούν σε πραγματης επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις
τική συναλλαγή και η αεμπορικές συναλλαγές της,
ξία της συναλλαγής δεν
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλακρίνεται κατώτερη ή αγή και η αξία της συναλλαγής δεν
νώτερη της αγοραίας,
κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοστη βάση των στοιχείων
ραίας, στη βάση των στοιχείων που
που διαθέτει η φορολοδιαθέτει η φορολογική διοίκηση,
γική διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία γ) εγγράφονται στα τηρούαπεικόνισης των συναλλαγών της πεμενα βιβλία απεικόνισης
ριόδου κατά την οποία πραγματοποιτων συναλλαγών της πεούνται και αποδεικνύονται με κατάλριόδου κατά την οποία
ληλα δικαιολογητικά.
πραγματοποιούνται και
αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Νομικά πρόσωπα Ν. 4172/13 Απεριόρικαι νομικές οντό- (άρθρο 22)
στη
τητες του άρθρου
45
του
ν.
4172/13.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

2

Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από
επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:

Νομικά πρόσωπα Ν. 4172/13 Απεριόρικαι νομικές οντό- (άρθρο 24, στη
τητες του άρθρου παρ. 1)
45 του ν. 4172/

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες
τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης
β’,
β) το μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του ν.
4308/2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο αυτό.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

2013.

3

Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσια- Αξία κτήσης μέχρι 1.500 Νομικά πρόσωπα Ν. 4172/13 Απεριόρικού στοιχείου της επιχείρησης είναι μι- ευρώ.
και νομικές οντό- (άρθρο 24, στη
κρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500)
τητες του άρθρου παρ. 7)
ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να α45
του
ν.
ποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορο4172/13.
λογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο.

Διευκόλυνση
αποσβέσεων παγίων
στοιχείων
μικρής αξίας –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

4

Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολο- Τα κριτήρια χαρακτηριγικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνο- σμού των δαπανών καθορίνται οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και ζονται με π.δ.
των οργάνων που χρησιμοποιούνται για
τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%). Ο εξοπλισμός
και τα όργανα που χρησιμοποιούνται για
τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας αποσβένονται με
συντελεστή 40%.

Νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες του άρθρου
45
του
ν.
4172/13.

Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 22Α) στη
Ν. 4386/16
(άρθρο 24,
παρ. 8 α, β)

Προαγωγή
της
επιστημονικής
έρευνας - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(έρευνα).

5

Το συναφές με την ενεργειακή απόδοση
ή εξοικονόμηση νερού κόστος αποσβένυται με τους συντελεστές του πίνακα της
παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/13
προσαυξημένους κατά ποσοστό 100%.
Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%,

Νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες του άρθρου
45
του
ν.
4172/13.

Ν. 4172/13
(άρθρο 24)
Ν. 4549/18
(άρθρο 117)

Τα κριτήρια χαρακτηρισμού του κόστους καθορίζονται με ΚΥΑ (Υπ. Οικονομικών, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Διοικητή της
ΑΑΔΕ).
Δεν καταλαμβάνονται οι

101

ΑπεριόριΠεριβάλλον
στη
(από
14/6/18
και μετά)

83

44.023.083
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ο προσαυξημένος συντελεστής δε δύνα- κατηγορίες
ενεργητικού
ται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μο- σχετικές με: «Αεροσκάφη,
νάδες.
σιδηροδρομικούς συρμούς,
πλοία και σκάφη», «Μέσα
μεταφοράς ατόμων» και
«Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων».
6

Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση Όπως ορίζονται στο άρθρο Νομικά πρόσωπα Ν. 4172/13 Απεριόριεπισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές 26 του ν. 4172/13.
και νομικές οντό- (άρθρο 26, στη
αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων
τητες του άρθρου παρ. 1)
στις παραγράφους 5 έως 7 του άρθρου
45
του
ν.
26 του ν. 4172/13 εκπίπτουν για φορο4172/13.
λογικούς σκοπούς, ως εξής:
α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι
το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που
δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα
άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της
εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για
τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,
β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω
του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ
που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων,
εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του
δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω
απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα:
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Λόγω του επιχειρηματικού
κινδύνου - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρόνος υπερημερίας
(σε μήνες)
>12
>18
>24
7

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προβλέψεις
(%)
50
75
100

Οι τράπεζες μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού
του ετήσιου μέσου όρου των πραγματικών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύπτει
από τις μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις
τους. Τέτοιες χορηγήσεις συνιστούν οι
απαιτήσεις κεφαλαίου και οι απαιτήσεις
των εγγεγραμμένων τόκων, όχι όμως και
επισφαλών ή μη εισπράξιμων τόκων των
επισφαλών απαιτήσεων ή απαιτήσεων μη
παραγωγικών, τους οποίους οι τράπεζες
δικαιούνται να μην εμφανίζουν ή εγγράφουν στα βιβλία τους, υποχρεούμενες να
αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τέτοιους
τόκους, καθώς και η κάλυψη στο σύνολό
του ή εν μέρει ομολογιακού δανείου ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η απόκτηση μετοχών κατά τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου της, για
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι
τίτλοι των ομολογιών ή μετοχών παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας.
Στις χορηγήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια γενικά προς το Δημόσιο
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του Δημοσίου και οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες. Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο
προηγούμενο εδάφιο οι τράπεζες μπορούν να εκπίπτουν από το εισόδημά
τους, για τον προσδιορισμό των αποτελε-

Τράπεζες
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Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 26, στη
παρ. 5)

Λόγω του επιχειρηματικού
κινδύνου
από
την
άσκηση
τραπεζικών εργασιών - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

σμάτων της χρήσης πρόσθετες ειδικές
κατά περίπτωση προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους,
για τις οποίες έχει διακοπεί ο λογισμός
τόκων.
8

Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης
μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό μέχρι
δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού
ύψους των μισθωμάτων, τα οποία προκύπτουν από τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που έχουν συναφθεί
μέσα στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Το ποσό αυτό της πρόβλεψης για
κάθε φορολογικό έτος, συναθροιζόμενο
με το ποσό της πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά
έτη και εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Το ποσό της πρόβλεψης για Εταιρείες χρημα- Ν. 4172/13 Απεριόρικάθε φορολογικό έτος, συ- τοδοτικής μίσθω- (άρθρο 26, στη
ναθροιζόμενο με το ποσό σης.
παρ. 6)
της πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη και εμφανίζεται στα τηρούμενα
βιβλία της επιχείρησης, δεν
μπορεί να υπερβεί το είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) του
καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου.

Λόγω του επιχειρηματικού
κινδύνου - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

9

Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) μπορούν να
εκπίπτουν μέχρι ενάμιση τοις εκατό
(1,5%) επί του μέσου ετήσιου ύψους των
ποσών που ο φορέας έχει προεξοφλήσει
έναντι απαιτήσεων που έχει αναλάβει να
εισπράξει από εξαγωγική δραστηριότητα
χωρίς δικαίωμα αναγωγής, καθώς και
μέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί του μέσου
ετήσιου ύψους των ποσών των προεξοφλήσεων έναντι απαιτήσεων με δικαίωμα
αναγωγής.

Εταιρείες πρακτο- Ν. 4172/13 Απεριόριρείας επιχειρημα- (άρθρο 26, στη
τικών απαιτήσεων παρ. 7).
(factoring).

Λόγω του επιχειρηματικού
κινδύνου - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

α) Εκπίπτει από το συνολικό ποσό του Ως προς την περ. α, το συ- Κεφαλαιουχικές
Ν. 4172/13 Απεριόριφόρου εισοδήματος της ημεδαπής μη- νολικό εκπιπτόμενο ποσό (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) (άρθρο 68,
στη

Για λόγους φορολογικής εναρ-

10
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

τρικής εταιρείας το ποσό του φόρου
που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του
μερίσματος.
β) Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει η ημεδαπή μητρική εταιρεία από
ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της
με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 εκπίπτει το άθροισμα των ποσών του
φόρου που τυχόν καταβλήθηκε ως
φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς
και του φόρου που παρακρατήθηκε
ως φόρος επί του μερίσματος.

να μην υπερβαίνει το ποσό και
προσωπικές παρ. 3 και
του φόρου που αναλογεί για εταιρείες (ΟΕ,ΕΕ). άρθρο 9)
το ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα.

μόνισης με άλλα
κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

Οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές
δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε
εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ το χρόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 και εφεξής το μέγιστο ποσό εγγεγραμμένων
στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων ορίζεται στα τρία εκατομμύρια ευρώ
(3.000.000).

Το ποσό των εγγεγραμμένων
στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ
(5.000.000) ή τριών εκατομμυρίων
ευρώ
(3.000.000) το χρόνο, ανάλογα με το φορολογικό έτος
που αφορά.

Αναπτυξιακοί
λόγοι - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

Νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες του άρθρου
45
του
ν.
4172/13, με εξαίρεση τα πιστωτικά
ιδρύματα, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης
του
ν.
1665/1986,
τις
εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
του ν. 1905/1990
και τις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού (μόνο κατά το
μέρος που αφορά
στην εκτέλεση δημόσιου έργου ή
την παροχή δημόσιας
υπηρεσίας

105

Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 49,
στη
παρ. 3 και 5
και
άρθρο
72 παρ. 9)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ειδικού Ν. 3156/03
(άρθρο 14,
παρ. 11)

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

Νομικά πρόσωπα Ν. 3525/07
και νομικές οντό- (άρθρο 12)
τητες του άρθρου
45
του
ν.
4172/13.

Απεριόριστη

Πολιτισμός

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

μέσω
σύμβασης
παραχώρησης
η
οποία έχει κυρωθεί με νόμο ή μέσω σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα).
12

Από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας
ειδικού σκοπού απόκτησης επιχειρηματικών απαιτήσεων για την τιτλοποίησή
τους εκπίπτουν και οι τόκοι και τα συναφή έξοδα των δανείων, πιστώσεων και
συμβάσεων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που συνομολογεί.

Στην εταιρεία ειδικού σκο- Εταιρεία
πού μεταβιβάζονται απαι- σκοπού.
τήσεις ή ακίνητα άλλων επιχειρήσεων ή του Δημοσίου και στη συνέχεια η εταιρεία αυτή εκδίδει ομολογιακά δάνεια από τα έσοδα
των οποίων καλύπτονται οι
υποχρεώσεις από την αγορά
των πιο πάνω ακινήτων και
των απαιτήσεων.

13

Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παροχής μετά από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική επιτροπή, που
προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3525/2007 εκπίπτει εξολοκλήρου από
τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρησης.

Το αφαιρούμενο συνολικό
ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των καθαρών
κερδών που προκύπτουν
από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη
χορηγία.

14

Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε
βάρος των νομικών προσώπων των περιπτώσεων α, γ και δ του άρθρου 45 του ν.
4172/2013 από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του
ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε 30 ισό-

Νομικά πρόσωπα Ν. 4172/13 Απεριόριτων περιπτώσεων (άρθρο 27, στη
α, γ και δ του άρ- παρ. 2)
θρου 45 του ν.
4172/2013.

106

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

188

752.758.836
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης
από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και
ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης
των ομολόγων.
15

Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παροχής που προσφέρεται ως χορηγία για την
τουριστική ανάπτυξη και προβολή της
Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4276/2014, μετά από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική
επιτροπή, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από τα
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που
προσέφερε τη χορηγία.

Το αφαιρούμενο συνολικό
ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό
(10%) των καθαρών κερδών
που προκύπτουν από τα
βιβλία της επιχείρησης που
προσέφερε τη χορηγία.

Νομικά πρόσωπα Ν. 4276/14 Απεριόρικαι νομικές οντό- (άρθρο 42, στη
τητες του άρθρου παρ. 1).
45
του
ν.
4172/13.

Τουρισμός

16

α) Η χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου η οποία προκύπτει για τα
νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις
παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 26
του ν. 4172/2013 και τα οποία εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος
ή, κατά περίπτωση, τον Ενιαίο Εποπτικό
Μηχανισμό, από:
αα) τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους,
i) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του
άρθρου
61
του
ν.
4307/2014 (Α΄246),
ii) κατά
τις
διατάξεις
του
ν.3869/2010 (Α΄130),
iii) ή ως αποτέλεσμα οριστικής διαγραφής ή συμφωνίας ρύθμισης
χρεών των οφειλετών δανείων ή
πιστώσεων,
ββ) τη μεταβίβαση, δηλαδή την πώληση
ή την εισφορά δανείων ή πιστώσεων κατά
τις διατάξεις του ν.4354/2015 (Α΄ 176) ή
του ν.3156/2003 (Α΄157) ή τη μεταβίβασή τους σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό

Το συνολικό ποσό της ανωτέρω χρεωστικής διαφοράς
της περίπτωσης α΄, καθώς
και της προσωρινής διαφοράς της περίπτωσης β΄ της
παρούσας παραγράφου δεν
θα υπερβαίνει το ποσό των
αναφερομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 27Α, συσσωρευμένων προβλέψεων και
λοιπών εν γένει ζημιών λόγω
πιστωτικού κινδύνου, οι
οποίες έχουν λογιστεί έως
τις 30 Ιουνίου 2015. Η απόσβεση της ανωτέρω χρεωστικής διαφοράς καταχωρείται σε χρέωση των αποτελεσμάτων
της
οικείας
χρήσης.

Τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6 και
7 του άρθρου 26
του ν. 4172/2013
και τα οποία εποπτεύονται από την
Τράπεζα της Ελλάδος ή, κατά περίπτωση, τον Ενιαίο
Εποπτικό
Μηχανισμό
(πιστωτικά ιδρύματα,
εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,
εταιρείες
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων κ.λπ.).

Λόγω του επιχειρηματικού
κινδύνου - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.
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Ν. 4172/13
(άρθρο 27,
παρ. 3)
Ν. 4465/15
(άρθρο 43)

Απεριόριστη (από
1/1/2016
και μετά).

9

815.731.866
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Προς το σκοπό της ένταξης
στις διατάξεις των παραγράφων αυτών και για την
ανάληψη των σχετικών εταιρικών ενεργειών, απαιτείται απόφαση της Γενικής

Τα εποπτευόμενα
από την Τράπεζα
της Ελλάδος χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες χρηματοδο-

Ν.4172/13
(άρθρο 27Α)
Ν. 4340/15
(άρθρο 4)
Ν.4465/17
(άρθρο 43)

Οι διατάξεις αυτές
αφορούν
φορολογικές απαιτήσεις που

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επιχειρηματικότητα - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

ίδρυμα ή σε άλλη εταιρεία ή νομική οντότητα εφόσον τη διαχείρισή τους
πραγματοποιεί πιστωτικό ίδρυμα κατά
τις διατάξεις του ν.4261/2014 (Α΄107) ή
Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από
Δάνεια και Πιστώσεις του ν. 4354/2015,
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους
σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις,
αρχής γενομένης από τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκε η διαγραφή του
χρέους ή η μεταβίβαση του δανείου ή
της πίστωσης αντιστοίχως. Η χρεωστική
διαφορά ισούται με το συνολικό ποσό
της διαγραφής μείον τους μη εγγεγραμμένους τόκους, οι οποίοι και δεν εγγράφονται ή, αντιστοίχως, με το ποσό της
ζημίας στην περίπτωση μεταβίβασης δανείων ή πιστώσεων.
β) Τυχόν λογιστικές διαγραφές δανείων
ή πιστώσεων των νομικών προσώπων των
παραγράφων 5,6 και 7 του άρθρου 26,
οι οποίες αφορούν διαγραφές χρέους ή
μεταβιβάσεις κατά τα οριζόμενα στην
περίπτωση α΄, που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους της λογιστικής διαγραφής, δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα του έτους αυτού έως την επέλευση των γεγονότων της περίπτωσης α΄,
οπότε και μετατρέπονται σε χρεωστικές
διαφορές, εφαρμοζομένης της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.
17

Προβλέπεται η προαιρετική μετατροπή
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα,
ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

σε προσωρινές διαφορές που αφορούν:
α) στο υπολειπόμενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς της παρ.
2 του άρθρου 27 που έχει προκύψει
σε βάρος των εποπτευόμενων από την
Τράπεζα της Ελλάδος νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7
του άρθρου 26,
β) στο υπολειπόμενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς της περ.
α’ της παρ. 3 του άρθρου 27 και στην
περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 27 και
γ) στο ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών,
λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες
έχουν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου
2015 αναφορικά με απαιτήσεις των
προαναφερθέντων νομικών προσώπων,
για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση»,
σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διατάξεις του
παρόντος νόμου ή τις αντίστοιχες διατάξεις
του
προϊσχύσαντος
ν.
2238/1994 (Α’ 151), και εμφανίζεται
στις τελευταίες εκάστοτε νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες από την
τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή συνεταίρων, ετήσιες εταιρικές
οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω
νομικών προσώπων, εφόσον έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ, μετατρέπεται, στο σύνολό του ή μερικά με τον
τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω,
κατά περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση αυτού έναντι
του Δημοσίου, σε περίπτωση κατά την
οποία το λογιστικό, μετά από φόρους,

Συνέλευσης των μετόχων ή
συνεταίρων του νομικού
προσώπου, κατόπιν ειδικής
εισήγησης του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η απόφαση
αυτή αφορά στο σχηματισμό ειδικού αποθεματικού
και στη δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών
μεριδίων (δικαιώματα μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6,
στην αύξηση του μετοχικού
ή συνεταιριστικού κεφαλαίου του νομικού προσώπου
με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού και
στην εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση
των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης. Η ως άνω απόφαση
γνωστοποιείται
στην Φορολογική Διοίκηση
και στην Εποπτική Αρχή.
Οι αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων λαμβάνονται με την αυξημένη
απαρτία και πλειοψηφία
που απαιτείται, κατά τις διατάξεις του ν.2190/1920, ή
του ν. 1667/1986, για την
αύξηση του μετοχικού ή
συνεταιριστικού κεφαλαίου,
αντίστοιχα.

τικής
μίσθωσης
και οι εταιρείες
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Ν. 4472/17
(άρθρο 82)
Ν. 4484/17
(άρθρο 80)
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
γεννώνται
από το φορολογικό
έτος 2017
και εφεξής
και ανάγονται
στο
φορολογικό
έτος
2016 και
εφεξής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

αποτέλεσμα χρήσης του νομικού προσώπου είναι ζημία, σύμφωνα με τις,
κατά τα παραπάνω, νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις από την τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων ή συνεταίρων. Το ποσό της οριστικής και
εκκαθαρισμένης απαίτησης προσδιορίζεται δια του πολλαπλασιασμού του
συνολικού ποσού της, κατά τα παραπάνω, οριζόμενης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με το ποσοστό
που αντιπροσωπεύει η λογιστική, μετά
από φόρους, ζημία χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά
εμφανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις του
νομικού προσώπου, οι οποίες έχουν
συνταχθεί για το οικείο φορολογικό
έτος, μη συμπεριλαμβανομένης σε
αυτά της λογιστικής ζημίας χρήσης
[Φορολογική Απαίτηση = Ποσό Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης
οικονομικών καταστάσεων Χ λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης/(ίδια κεφάλαια – Λογιστική, μετά
από φόρους, ζημία χρήσης)].

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στο ποσό της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που έχει λογισθεί επί των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω
πιστωτικού κινδύνου καθώς
και επί της χρεωστικής διαφοράς και των λογιστικών
διαγραφών των περ. α’ και
β’ της παρ. 3 του άρθρου
27 αναφορικά με απαιτήσεις κατά εταιρειών του ιδίου εταιρικού ομίλου, καθώς
και μετόχων, συνεταίρων
που κατέχουν ποσοστό άνω
του τρία τοις εκατό (3%) του
συνολικού συνεταιριστικού
κεφαλαίου, μελών διοικητικών συμβουλίων, διευθυνόντων συμβούλων, γενικών
διευθυντών και διευθυντών
αυτών. Ως εταιρεία του ιδίου εταιρικού ομίλου νοείται
κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του
παρόντος νόμου.
Για το ποσό που αντιστοιχεί
στο ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της
ανωτέρω φορολογικής απαίτησης, το νομικό πρόσωπο
σχηματίζει ισόποσο ειδικό
αποθεματικό, το ποίο προορίζεται αποκλειστικά για
την αύξηση του μετοχικού
ή συνεταιριστικού του κεφαλαίου και την έκδοση
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών
μεριδίων (δικαιώματα μετατροπής) προς το Ελληνικό
Δημόσιο. Για το σκοπό αυτόν, κατά το χρόνο σχηματισμού του κατά τα ανωτέρω
ειδικού αποθεματικού, το
νομικό πρόσωπο εκδίδει
προς το Ελληνικό Δημόσιο
παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών
μετοχών ή συνεταιριστικών
μερίδων (δικαιώματα μετατροπής). Οι τίτλοι είναι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες μπορεί να
εκδοθούν και υπέρ το άρτιο. Οι κατά τα παραπάνω
παραστατικοί τίτλοι είναι
ελεύθερα
μεταβιβάσιμοι
από τους κατόχους. Εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ημερομηνία
έκδοσης των τίτλων, οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή συνεταίροι έχουν δικαίωμα εξαγοράς τους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο
μετοχικό ή συνεταιριστικό
κεφάλαιο του νομικού προσώπου κατά το χρόνο έκδοσης των τίτλων. Η απόκτηση
των τίτλων από το Ελληνικό
Δημόσιο, καθώς κι η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής από τους κατόχους
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

τους πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα και δεν αποτελεί δημόσια προσφορά
κατά την έννοια του ν.
3401/2005. Δεν αποτελεί,
επίσης, δημόσια προσφορά
η άσκηση του δικαιώματος
εξαγοράς των τίτλων από
τους υπάρχοντες μετόχους
ή συνεταίρους. Μετά την
άσκηση του δικαιώματος
εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους ή μετά την παρέλευση του εύλογου χρονικού διαστήματος χωρίς να
ασκηθεί το δικαίωμα αυτό
οι, κατά τα παραπάνω, παραστατικοί τίτλοι είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι έναντι ανταλλάγματος και
διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά.
18

Οι υποτροφίες που χορηγούνται στα Να εξυπηρετούν τον κοινω- Το ίδρυμα υπέρ Ν. 4386/16 Απεριόριπλαίσια εξυπηρέτησης του ειδικού σκο- φελή σκοπό.
του οποίου έχει (άρθρο 30, στη
πού της καταλειπόμενης περιουσίας εκκαταληφθεί η πε- παρ. 2)
πίπτουν ως δαπάνη, κατά το άρθρο 22
ριουσία.
του ν. 4172/2013 από τα φορολογητέα
έσοδα του υπόχρεου.

Ενίσχυση
παιδείας

19

Οι ζημιές που προέκυψαν πριν την έναρξη οποιασδήποτε εκμεταλλεύσιμης παραγωγής μεταφέρονται χωρίς περιορισμό
για την περίοδο αυτή για αυτή την συγκεκριμένη Περιοχή Εκμετάλλευσης.
Από την έναρξη οποιασδήποτε εκμεταλλεύσιμης παραγωγής και μετά ισχύουν
οι γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδή-

Για τη διευκόλυνση ανεύρεσης,
διανομής
και παραγωγής
υδρογονανθράκων - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη (ενέρ-

ENERGEAN OIL Ν. 4300/14
& GAS - ΕΝΕΡ- Ν. 4298/14
ΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. 4299/14
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
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Απεριόριστη

της

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ματος όσον αφορά στη μεταφορά των
φορολογικών ζημιών.

PETRA PETROLEUM INC
TRAJAN OIL AND
GAS LIMITED
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ ΑΕ),
Edison International
SpA
Petroceltic
Resources plc.

Οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη των
Συνεταιρισμών Εργαζομένων εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα των Συνεταιρισμών.

Οι Συνεταιρισμοί Ν. 4430/16
Εργαζομένων.
(άρθρο 26)

Ζ.

1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
γεια)

ΑπεριόριΚοινωνική οικοστη (από
νομία.
31/10/16)

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Παρακρατείται φόρος με συντελεστή Εξαιρούνται από την παρα15% στους τόκους που προκύπτουν από κράτηση φόρου:
καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους α) τα νομικά πρόσωπα ή
και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια και
νομικές οντότητες που
κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριδεν είναι φορολογικοί
λαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάκάτοικοι Ελλάδας και
των (premiums), των συμφωνιών επαναδεν έχουν στην Ελλάδα
γοράς (repos/reverse repos) και ανταμόνιμη εγκατάσταση για
μοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους,
το εισόδημα που αποομολογίες ή χρεόγραφα.
κτούν από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και ομολόγων που
εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κατ’ εφαρμογή προγράμματος

Νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες του άρθρου
45
του
ν.
4172/13.
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Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 37, στη
παρ. 1 και
3, άρθρο 47,
παρ. 5, άρθρο 64 παρ.
1, 6 και 9).

Λόγοι απλοποίησης – Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού
χρέους,
β) τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού ή μη
χαρακτήρα, καθώς και
τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα για το εισόδημα
που αποκτούν από τόκους ομολόγων που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας
(ΕΤΧΣ), κατ’ εφαρμογή
προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του
ελληνικού χρέους και
γ) τα πιστωτικά ιδρύματα
για το εισόδημα που αποκτούν, ανεξάρτητα αν
αυτά έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, από τόκους δανείων
που έχουν χορηγήσει
στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόκων
υπερημερίας, των τόκων
διατραπεζικών καταθέσεων και των τόκων από
τη χορήγηση πιστώσεων.
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η. ΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
1

Μη παρακράτηση φόρου 1%, 4% και 8%
κατά περίπτωση από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με εξαίρεση τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, όταν:
α) προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται
σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει
το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
β) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα,
γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και
εισιτήρια γενικά,
γ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή
προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και
δ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους
παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΒΟ, καθώς και από το
Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝΕΜ).

ΕΑΒ, ΕΒΟ,
ΠΥΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ,
ΚΕΠΑ, ΑΝΕΜ, εταιρείες παροχής
ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών κ.λπ.

Ν. 4172/13 Απεριόρι(άρθρο 64, στη
παρ. 2)
Ν. 4254/14
(υποπαρ. Δ1
της παρ. Δ
του άρθρου
πρώτου,
παρ. 16γ)

Λόγοι απλοποίησης – Άμυνα –
Συγκοινωνίες –
Ενέργεια – Υπηρεσίες
κοινής
ωφέλειας - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

2

Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δεν προ- Όπως αυτές ορίζονται στην
βαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των παρ. 1 του άρθρου 63 του
μερισμάτων (και παρόμοιων πληρωμών) ν. 4172/2013.
που διανέμουν προς εταιρείες άλλων
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των οποίων είναι θυγατρικές, με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του
ν. 4172/2013.

Νομικό πρόσωπο Ν. 4172/13 Απεριόρι(μητρική εταιρεία) (άρθρο 63, στη
με έδρα άλλο κρά- παρ. 1).
τος-μέλος της ΕΕ.

Ενσωμάτωση της
οδηγίας
2011/96/ΕΕ
(μητρικέςθυγατρικές)
–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

3

Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου ει- Όπως αυτές ορίζονται στην Νομικό πρόσωπο Ν. 4172/13 Απεριόρισοδήματος στους τόκους και δικαιώματα παρ. 2 του άρθρου 63 του (συνδεδεμένη
ε- (άρθρο 63, στη

Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2003/
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

που καταβάλλει ημεδαπό νομικό πρό- ν. 4172/2013.
σωπο ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία
άλλου κράτους-μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση
συνδεδεμένης
εταιρείας
κράτους-μέλους ευρισκόμενη σε άλλο
κράτος-μέλος.

ταιρεία)
άλλου παρ. 2).
κράτους-μέλους ή
μόνιμη
εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους-μέλους ευρισκόμενη σε άλλο
κράτος-μέλος.

4

Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου
20% στις αμοιβές που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που
έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην
Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή του
ΕΟΧ για τεχνικές υπηρεσίες, διοίκηση,
συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες
παρόμοιες υπηρεσίες.

Νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες που έχουν
τη
φορολογική
τους
κατοικία
στην Ελλάδα ή σε
κράτος-μέλος της
ΕΕ ή του ΕΟΧ.

5

Δεν διενεργείται παρακράτηση κατά την
καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος σε υπεργολάβο σε περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού
έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε περίπτωση που τμήμα του
έργου ή εργασίας εκτελείται από κοινοπραξία ή εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν μόνο μέλη της αρχικής αναδόχου
κοινοπραξίας ή εταιρείας. Επίσης, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που
τμήμα του έργου ή εργασίας να εκτελείται από εταιρεία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία
επιχειρήσεων μέλους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.

Ο αρχικός ανάδοχος να
συμμετέχει στην κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία
ανατίθεται το έργο ή τμήμα
του έργου ή εργασίας να
εκτελείται από κοινοπραξία
ή εταιρεία, στην οποία
συμμετέχουν μόνο μέλη της
αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρείας ή τμήμα του έργου ή εργασίας να
εκτελείται από εταιρεία μέλος της αρχικής αναδόχου
κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων μέλους της αρχικής αναδόχου
κοινοπραξίας.

Ν. 4172/13
(άρθρο 62,
παρ. 2)
Ν. 4474/17
(άρθρο 29)

Νομικά πρόσωπα Ν.
και νομικές οντό- 4410/2016
τητες του άρθρου (άρθρο 54)
45
του
ν.
4172/2013.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
49/ΕΚ
(L. 157/49) –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απεριόριστη

Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εισοδήμα- Λόγοι απλοποίτα
που ησης.
αποκτώνται
από
την 1η Ιανουαρίου
2014 και
μετά.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Ή ΦΟΡΩΝ.

1

Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος στις
Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών
Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) είναι τα μερίσματα
που διανέμονται με οποιαδήποτε μορφή
μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με
την προσθήκη του φόρου που αναλογεί
επί τούτων, εξαιρουμένου του τμήματος
των μερισμάτων αυτών που περιγράφονται στα άρθρο 8, παρ.1 του ν. 2367/95.

Εταιρείες
Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

Ν. 2367/95 Απεριόρι(άρθρο 8
στη
παρ. 1)
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 18).

Αναπτυξιακοί
λόγοι – Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

2

Οι «ΑΕ διαχειρίσεως» υποχρεούνται σε
καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε
ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012. Με την καταβολή του φόρου (10%) από την ΑΕ Διαχειρίσεως εξαντλείται και η φορολογική
υποχρέωση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν
μπορεί να είναι μικρότερος:
α) του 0,025% του εξαμηνιαίου μέσου
όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς,
β) του 0,175% του εξαμηνιαίου μέσου
όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ,
γ) του 0,25% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μικτούς ΟΣΕΚΑ,
δ) του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου
όρου του καθαρού ενεργητικού προ-

Αμοιβαία
κεφάλαια – ΑΕ διαχειρίσεως.
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.
νομικά πρόσωπα,
τα οποία είναι μεριδιούχοι του ΑΚ.

Ν. 4099/12 Απεριόρι(άρθρο 103, στη
παρ. 3)
Ν. 4389/16
(άρθρα
48
παρ. 2 και
49).
Ισχύς
από
1.6.2016

Ανάπτυξη κεφαλαιαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

κειμένου για μετοχικούς και λοιπούς
ΟΣΕΚΑ.
3

Η φορολόγηση των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου ακινήτων γίνεται σύμφωνα
με το άρθρο 33 παρ. 2 και 3 του ν.
3283/2004, όπως ισχύει. Ο συντελεστής ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε
ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτόκιο Αναφοράς), προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα. Με την
καταβολή του φόρου (10%) εξαντλείται
και η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων
του.

Αμοιβαία
Κεφάλαια ακινήτων.
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.
νομικά πρόσωπα
μεριδιούχοι
του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακινήτων.

4

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή φόρου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς)
προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του
μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον
των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους
πίνακες επενδύσεων της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 2778/1999. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση της εταιρείας
και των μετόχων της.
Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει
από τη δήλωση που υποβάλλεται από
την εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 2778/99
ες επενδύσεων σε (άρθρο 31,
ακίνητα.
παρ. 3),
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 17),
Ν. 4389/16
(άρθρο 46,
παρ. 2-Ισχύς
από 1.6.16)
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Ν.2778/99
Απεριόρι(άρθρο 20, στη
παρ. 2),
Ν. 4099/12
(άρθρο 103,
παρ. 3),
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 17),
Ν. 4389/16
(άρθρο 47,
παρ. 1-Ισχύς
από 1.6.16)
Απεριόριστη με την
επιφύλαξη
αλλαγής
του καθεστώτος φορολογίας
από Σχέδιο
Οδηγίας
της ΕΕ.

Ανάπτυξη κτηματαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

Ανάπτυξη κτηματαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για
συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις. Για
τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας δεν έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του
ΚΦΕ.
5

Τα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών
συμμετοχών του ν. 2992/02 δεν είναι
υποκείμενα οποιουδήποτε φόρου. Η φορολόγηση γίνεται στο πρόσωπο των συνδικαιούχων των περιουσιακών στοιχείων
που απαρτίζουν το ΑΚΕΣ.

ΑΚΕΣ

Ν. 2992/02 Απεριόρι(άρθρο 7,
στη
παρ. 21),
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 18).

Διευκόλυνση
δραστηριοποίησης επιχειρηματικών κεφαλαίων
για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων – Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

6

Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα
τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου
Αναφοράς), προσαυξανόμενου κατά μία
(1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται
επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε
τρέχουσες τιμές. Με την καταβολή του
φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση της εταιρείας και των μετόχων.

Εταιρείες επενδύ- Ν. 3371/05 Απεριόρισεων χαρτοφυλα- (άρθρο 39, στη
κίου.
παρς. 3)

Ανάπτυξη κτηματαγοράς – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

ΕΡΤ ΑΕ, ιδιωτικοί Ν. 3905/10 Απεριόριτηλεοπτικοί σταθ- (άρθρο 8)
στη
μοί,
εταιρείες
συνδρομητικής

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ι.
1

ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

Οι υπόχρεες εταιρείες (των προηγούμενων παραγράφων) υποχρεούνται για κάθε οικονομική χρήση να εγγράφουν σε
ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό στον

Οι υπόχρεες εταιρείες οφείλουν να έχουν διαθέσει το
σύνολο της επένδυσης κινηματογραφικής παραγω-

119

5

3.953.571
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ετήσιο ισολογισμό τους το ποσό που οφείλουν να επενδύουν για την παραγωγή
κινηματογραφικών έργων (επένδυση κινηματογραφικής παραγωγής).

γής μέσα στα 2 αμέσως ε- τηλεόρασης.
πόμενα έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του ισολογισμού τους.

2

Ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο ΧΑ μπορούν να
κεφαλαιοποιήσουν ολικώς ή μερικώς τα
αφορολόγητα αποθεματικά διάφορων
αναπτυξιακών νόμων με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν.
942/1949.

Μη διάλυση ή μη μείωση ΑΕ με μετοχές ειτου μετοχικού κεφαλαίου σηγμένες στο ΧΑ
πριν από την πάροδο 10
ετών από το χρόνο κεφαλαιοποίησης με σκοπό την
επιστροφή των αποθεματικών στους μετόχους.

Ν. 4172/13
(άρθρο 71Β)
Ν. 4512/18
(άρθρο 353)

Για
αποθεματικά
που κεφαλαιοποιούνται μέχρι
31-12-20

Για
ορθότερη
κεφαλαιουχική
διάρθρωση και
ενίσχυση με ίδια
κεφάλαια - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.

3

Ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετο- α) Ισόποση πραγματική αύ- 1) ΑΕ με μετοχές
χές δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑ, καθώς
ξηση (με μετρητά) του
μη εισηγμένες
και οι ΕΠΕ μπορούν να κεφαλαιοποιήμετοχικού ή εταιρικού
στο ΧΑ
σουν ολικά ή μερικά τα αποθεματικά
κεφαλαίου.
2) ΕΠΕ
που αναφέρονται στην προηγούμενη πε- β) Η προϋπόθεση που αναρίπτωση με την καταβολή φόρου 10%.
φέρεται στην προηγούμενη περίπτωση.

Ν. 4172/13
(άρθρο 71Γ)
Ν. 4512/18
(άρθρο 353)

Για
αποθεματικά
που κεφαλαιοποιούνται μέχρι
31-12-20

4

Επί των τόκων που καταβάλλονται στο
Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤΕ) ενεργείται παρακράτηση φόρου
με συντελεστή 10%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.

ΤΑΠΟΤΕ

Ν. 2768/99 Απεριόρι(άρθρο 12, στη
παρ. 2, περ.
ια)

Για
ορθότερη
κεφαλαιουχική
διάρθρωση και
ενίσχυση με ίδια
κεφάλαια - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη.
Για την εξυγίανση του ΤΑΠΟΤΕ
– Κοινωνική πολιτική.

5

Κατά την είσπραξη από την Ανώνυμη
Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου
ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ – ΟΤΕ ΑΕ) τόκων
προερχόμενων από τη διαχείριση του ειδικού κεφαλαίου του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤΕ) ενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 62 του
ν. 4172/2013. Με την παρακράτηση αυ-

ΤΑΠΟΤΕ

Ν. 2768/99 Απεριόρι(άρθρο 12, στη
παρ. 2, περ.
ια)

Για την εξυγίανση του ΤΑΠΟΤΕ
– Κοινωνική πολιτική.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

τή (10%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.
Το καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες
που προκύπτει ετησίως από επενδύσεις
του ειδικού κεφαλαίου σε τίτλους αλλοδαπής προέλευσης φορολογείται με συντελεστή 10%.
6

Ο συντελεστής φορολογίας των Εταιρειών
Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) ορίζεται σε 20% σε κάθε περίπτωση.

ΕΚΕΣ

Ν. 2367/95 Απεριόρι(άρθρο 8,
στη
παρ. 2),
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 18).

7

Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουρ- α) Αύξηση του αριθμού των
γία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας
απασχολουμένων
κατά
πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από
το οικείο έτος πρόσλητα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προψης σε σχέση με το μέσο
σώπων που ασκούν επιχειρηματική δραόρο του προηγούμενου
στηριότητα, των νομικών προσώπων και
έτους και
νομικών οντοτήτων, προσαυξημένες κατά β) Αύξηση της μισθολογιποσοστό 50% και μέχρι το 14πλάσιο του
κής δαπάνης κατά το οικατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω
κείο έτος πρόσληψης σε
των 25 ετών ανά θέση εργασίας.
σχέση με αυτή του προηγούμενου έτους.
γ) Πρόσληψη νέων έως 30
ετών και μακροχρόνια
ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
του ΟΑΕΔ.
δ) Ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική
δαπάνη εκάστου έτους
δεν έχουν μειωθεί σε
σχέση με εκείνα του
προηγούμενου
έτους,
μόνο γα τη χορήγηση της

Φυσικά πρόσωπα
ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που προχωρούν σε προσλήψεις για θέσεις
εργασίας πλήρους
απασχόλησης.

Ν. 4172/13
(άρθρο 71Δ)
Ν. 4549/18
(άρθρο 116)

121

Για αναπτυξιακούς λόγους Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑπεριόριΟικονομικές
στη
σχέσεις και α(από
το νάπτυξη.
φορολογικό
έτος
2018 και
εφεξής)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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Α/Α
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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ΝΟΜΟΣ
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– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

προσαύξησης της παρ. 1
για 4 επιπλέον συναπτά
έτη.
8

Ο Ανάδοχος εκμετάλλευσης υδρογοναν- Οι όποιες συμβάσεις να εί- Ανάδοχοι
εκμε- Ν. 2289/95 Απεριόριθράκων υπόκειται σε ειδικό φόρο εισο- ναι σύμφωνες με το ν. τάλλευσης υδρο- (άρθρο
8, στη
δήματος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό 2289/95.
γονανθράκων.
παρ. 1).
(20%) καθώς και σε περιφερειακό φόρο
με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμία πρόσθετη τακτική ή έκτακτη
εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου. Ο φόρος επιβάλλεται χωριστά για το εισόδημα που προέρχεται από κάθε σύμβαση που συνάπτει ο
Ανάδοχος σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 22 έως και 38 του άρθρου
2 και των παραγράφων 3, 4 και 5 του
άρθρου 3 του ν. 2289/95. Ο φόρος επιβάλλεται επί του προκύπτοντος από τις
συμβατικές εργασίες του Αναδόχου καθαρού φορολογητέου εισοδήματός του,
όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις
του άρθρου 8 και του άρθρου 9 παράγραφοι 1 έως και 6 του ν. 2289/95 και
εξαντλεί κάθε υποχρέωση του Αναδόχου
και των μετόχων αυτού για φόρο εισοδήματος ως προς κέρδη που προκύπτουν
από τις συμβατικές εργασίες του.

Για τη διευκόλυνση ανεύρεσης,
διανομής
και παραγωγής
υδρογονανθράκων - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη (ενέργεια).

9

Το ποσοστό 100% που βεβαιώνεται ως
προκαταβολή μειώνεται κατά 50% για τα
νέα νομικά πρόσωπα κατά τα 3 πρώτα
οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης
εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που
προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις
διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

Επιχειρηματικότητα – Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

Νέα νομικά πρό- Ν. 4172/13
σωπα και νομικές (άρθρο 71,
οντότητες.
παρ. 3)
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Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13%.

11

Αν μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα,
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
άρθρου 70. Η εννεάμηνη προθεσμία για
την υποβολή της αίτησης μείωσης του
προκαταβλητέου ποσού φόρου αρχίζει
από την ημέρα έναρξης του νέου φορολογικού έτους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που τυχόν
μειωθεί το εισόδημα άνω
του είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%), ο φορολογούμενος
μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά
τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Η αίτηση
υποβάλλεται μέχρι το τέλος
του μήνα Σεπτεμβρίου του
φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και
αφορά στα ποσά του φόρου
για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το
χρόνο της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίμηση
της μείωσης του εισοδήματος από επιχειρηματική
δραστηριότητα λαμβάνονται
ενδεικτικά υπόψη:
α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα
έσοδα της αντίστοιχης
περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.
β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχεί-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι αγροτικοί συνε- Ν. 4172/13
ταιρισμοί και οι (άρθρο 58,
ομάδες παραγω- παρ. 2)
γών.

Απεριόριστη

Αγροτική
ανάπτυξη - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

Νομικά πρόσωπα Ν.4172/13
και νομικές οντό- (άρθρο 71,
τητες του άρθρου παρ. 7)
45
του
ν.
4172/2013.

Σε ετήσια Επιχειρηματικόβάση.
τητα - Οικονομικές
σχέσεις
και ανάπτυξη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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ΝΟΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ρισης επί των ακαθάριστων εσόδων του τρέχοντος φορολογικού έτους
σε σύγκριση με το αντίστοιχο
ποσοστό
του
προηγούμενου φορολογικού έτους.
γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές
που
τυχόν
επήλθαν
στους παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού
κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση
με το προηγούμενο.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο πιθανολογείται
μείωση του κέρδους του
τρέχοντος οικονομικού
έτους.
12

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Ανάδοχος
εκμε- Ν. 2289/95 Απεριόριτάλλευσης υδρο- (άρθρο
8, στη
γονανθράκων.
παρ. 2)

Για τη διευκόλυνση ανεύρεσης,
διανομής
και παραγωγής
υδρογονανθράκων - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη.

13

Ο κάθε συμμισθωτής υπόκειται σε ειδικό
φόρο εισοδήματος με συντελεστή είκοσι
τοις εκατό (20%), καθώς και σε περιφερειακό φόρο με συντελεστή πέντε τοις
εκατό (5%), χωρίς καμμία πρόσθετη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη
επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ
του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο
φόρος επιβάλλεται επί του προκύπτοντος

ENERGEAN OIL Ν. 4300/14
& GAS - ΕΝΕΡ- Ν. 4298/14
ΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. 4299/14
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
PETRA
PETRO-

Για τη διευκόλυνση ανεύρεσης,
διανομής
και παραγωγής
υδρογονανθράκων - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη (ενέργεια)
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Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

από τις συμβατικές εργασίες του κάθε
συμμισθωτή καθαρού φορολογητέου εισοδήματός του, όπως αυτό καθορίζεται
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
της παρούσας Σύμβασης. Ο κάθε Συμμισθωτής έχει αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ευθύνη για τον οφειλόμενο από
τους υπόλοιπους συμμισθωτές φόρο εισοδήματος. Με την επιβολή αυτού του
φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του κάθε συμμισθωτή και των
μετόχων/εταίρων/μελών αυτού ως προς
τα κέρδη που προκύπτουν από τις συμβατικές εργασίες του. Η απόδοση του
οφειλόμενου φόρου γίνεται εφάπαξ. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο κάθε
συμμισθωτής απαλλάσσεται της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα που
προκύπτουν από τις συμβατικές εργασίες του.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

LEUM INC
TRAJA OIL AND
GAS LIMITED
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ ΑΕ),
Edison International
SpA
Petroceltic
Resources plc.

ΙΑ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1

Η υπεραξία που προκύπτει από συγχώνευση ή μετατροπή βάσει του άρθρου 1
του ν.δ. 1297/72 δεν υπόκειται, κατά το
χρόνο της συγχώνευσης ή μετατροπής σε
φόρο εισοδήματος.

Προϋποθέσεις όπως αυτές
ορίζονται με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 2
του ν.δ. 1297/72.

Οι μετατρεπόμε- ΝΔ 1297/72
νες, οι συγχω- (άρθρο 2)
νευόμενες, οι εισφέρουσες
τον
κλάδο ή τμήμα σε
άλλη ανώνυμη εταιρεία.

Απεριόριστη

Αναπτυξιακοί
λόγοι - δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

2

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη
που απαιτείται για τη συγχώνευση, τη

Εφόσον η συγχώνευση γίνε- Πιστωτικά ιδρύμα- Ν. 2515/97
ται με εκτίμηση της επιτρο- τα.
(άρθρο 16
πής (για την υπεραξία που
παρ. 9)
προκύπτει).

Απεριόριστη

Για τη διευκόλυνση
συγχώνευσης των τραπεζών σε μεγάλες μονάδες -
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

σύσταση και το καταστατικό της νέας
συμφωνίας των ανώνυμων τραπεζικών
εταιρειών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

3

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος Μετατροπή ανώνυμων εται- Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 947/79
επί της υπεραξίας που ενδεχόμενα προ- ρειών σε εταιρείες ενεργού ες.
(άρθρο 59,
κύπτει από τη μετατροπή ανώνυμων ε- πολεοδομίας.
παρ. 5)
ταιρειών σε εταιρείες ενεργού πολεοδομίας.

Απεριόριστη

Για τη διευκόλυνση του πολεοδομικού σχεδιασμού - Οικιστική ανάπτυξη
(πολεοδομικός
σχεδιασμός).

4

Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η
υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώνευση, διάσπαση, μερική διάσπαση εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισφορά ενεργητικού υπέρ της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Προϋποθέσεις όπως αυτές
ορίζονται με τις διατάξεις
των άρθρων 1-8 του ν.
2578/98.

Ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Ν. 2578/98 Απεριόρι(άρθρο
3, στη
παρ. 1),
Ν. 4172/13
(άρθρα 5254).

Για λόγους φορολογικής εναρμόνισης με άλλα
κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

5

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
η υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα από αλλοδαπή εταιρεία χώραςμέλους της ΕΕ σε λήπτρια εταιρεία η
οποία ανήκει σε άλλη χώρα-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Προϋποθέσεις όπως αυτές
ορίζονται με τις διατάξεις
των άρθρων 1 και 3 παρ. 3
του ν. 2578/98.

Αλλοδαπές
ανώνυμες
εταιρείες
κρατών-μελών της
ΕΕ.

Ν. 2578/98 Απεριόρι(άρθρο 3,
στη
παρ. 3),
Ν. 4172/13
(άρθρα 5254).

Για λόγους φορολογικής εναρμόνισης με άλλα
κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

6

Δεν υπόκεινται σε φορολογία οι αφορολόγητες εκπτώσεις και τα αποθεματικά
τα σχηματισθέντα από την εισφέρουσα
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή από την ευρισκόμενη στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να μεταφέρονται και να
εμφανίζονται οι εκπτώσεις
και τα αποθεματικά αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς στα βιβλία της λήπτριας μόνιμης εγκατάστασης ή της ημεδαπής α.ε.

Ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης
και
αλλοδαπές
ανώνυμες εταιρείες κρατών μελών
της ΕΕ.

Ν. 2578/98 Απεριόρι(άρθρο 3,
στη
παρ. 4),
Ν. 4172/13
(άρθρα 5254).

Για λόγους φορολογικής εναρμόνισης με άλλα
κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

7

Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η Η εν λόγω συμμετοχή να Ημεδαπές ανώνυπροκύπτουσα υπέρ της αλλοδαπής εται- υπερβαίνει το 10%.
μες εταιρείες και
ρείας κράτους-μέλους της ΕΕ ή ημεδααλλοδαπές
ανώπής ανώνυμης λήπτριας εταιρείας, υπενυμες
εταιρείες
ραξία, η οποία οφείλεται στην ακύρωση
κρατών μελών της
της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της ειΕΕ.
σφέρουσας.

Ν. 2578/98 Απεριόρι(άρθρο 4,
στη
παρ. 6),
Ν. 4172/13
(άρθρα 5254).

8

Κατά την εισφορά ενεργητικού έναντι τίτ- Όλες οι προϋποθέσεις που Κεφαλαιουχικές
λων, η εισφέρουσα εταιρεία απαλλάσσε- ορίζονται στο άρθρο 52 του εταιρείες
ται οριστικά από το φόρο για την τυχόν ν. 4172/2013.
υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς ενεργητικού.

Ν. 4172/13
(άρθρο 52,
παρ. 7)
Ν. 4465/17
(άρθρο 32)

9

Η διαφορά που τυχόν θα προκύψει από Μετατροπή δημόσιων επιτην εκτίμηση των πάγιων στοιχείων των χειρήσεων και οργανισμών
δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών σε ΑΕ.
σχηματίζει ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, η δημιουργία του οποίου δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία.

Δημόσιες επιχει- Ν. 2744/99
ρήσεις και οργα- (άρθρο 10,
νισμοί που ανα- παρ. 2)
φέρονται στο άρθρο 1 του ν.
2414/1996.

Απεριόριστη

Ιδιωτικοποίηση
δημόσιων
επιχειρήσεων
και
οργανισμών
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

10

Η μετατροπή των Κοινών Ταμείων Επιβατικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) σε ανώνυμες εταιρείες, οι εισφορές των μετόχων, η
αυτοδίκαιη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των υφισταμένων ΚΤΕΛ ή
συνεταιρισμών μετόχων των ΚΤΕΛ ή άλλης μορφής νομικών προσώπων αυτών,
καθώς και οι συμβάσεις εκμίσθωσης των
λεωφορείων, απαλλάσσονται του φόρου
εισοδήματος.

ΚΤΕΛ και μέτοχοι Ν. 2963/01
αυτών.
(άρθρο 3,
παρ. 7)

Απεριόριστη

Κίνητρο για τη
μετατροπή των
ΚΤΕΛ σε ανώνυμες εταιρείες Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

11

Από τη μετατροπή της Εταιρείας Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) δεν δημιουργείται καμία φορολογική υποχρέωση

ΕΚΕΣ

Ν. 2992/02 Απεριόρι(άρθρο 7,
στη
παρ. 24),
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,

Κίνητρο για τη
μετατροπή
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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Για λόγους φορολογικής εναρμόνισης με άλλα
κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.

ΑπεριόριΕνσωμάτωση
στη
(από οδηγίας ΕΕ.
4/4/2017
και μετά)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

σε βάρος της ΕΚΕΣ ή του ΑΚΕΣ που
προκύπτει από τη μετατροπή ή σε βάρος
των μεριδιούχων του.
12

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

παρ. 18).

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που συγχωνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4384/16 απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ
τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων,
δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε
άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για
την
περίπτωση
αυτή
στον
κ.ν.
2190/1920, στο ν.δ. 1297/1972 (Α’217)
και στο ν. 2166/1993 (Α’37), εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις των απαλλαγών.

Αγροτικοί
ταιρισμοί.

συνε- Ν. 4384/16 Απεριόρι(άρθρο 29, στη
παρ. 5)

Αγροτική
πτυξη

ανά-

ΙΒ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
1

Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της α) Υπολογισμός αφορολόαξίας της επένδυσης σε ποσοστό 40%,
γητης έκπτωσης επί της
55% και 70% για τις περιοχές Β, Γ και Δ
αξίας της επένδυσης σε
του ν. 1262/82 αντίστοιχα και μέχρι
ποσοστό 40%, 55% και
ποσοστού 60%, 75% και 90% επί των
70% για τις περιοχές Β,
ετήσιων κερδών για τις περιοχές Β, Γ και
Γ και Δ του ν. 1262/82
Δ του ν. 1262/82 αντίστοιχα.
αντίστοιχα.
β) Ακάλυπτη αξία για παραγωγικές
επενδύσεις
του άρθρου 1 που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι
31/7/1990.

Επιχειρήσεις της Ν. 1262/82
παρ. 1 του άρ- (άρθρο 12
θρου 2 του ν. παρ. 2)
1262/82 (βιομηχανικές, βιοτεχνικές,
γεωργικές
κ.λπ.)

Μέχρι να
καλυφθεί
η ακάλυπτη
αξία
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

2

Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των
επιχειρήσεων του άρθρου 2 του ν.
1892/90, που ισχύουν κάθε φορά, αυξάνονται, όταν πρόκειται για παραγωγι-

Οι υπαγόμενες ε- Ν. 1892/90
πιχειρήσεις για τις (άρθρο 15)
παραγωγικές
επενδύσεις που έχουν
πραγματο-

Μέχρι να
αποσβεσθούν
οι
υπαχθείσες παρα-

Η
επιτάχυνση
του χρόνου απόσβεσης
των
νέων επενδύσεων για λόγους

Προϋποθέσεις που αφορούν
την απασχόληση προσωπικού και την κατανάλωση
ενέργειας σύμφωνα με της
διατάξεις του άρθρου 15
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

κές επενδύσεις του άρθρου 1 του ίδιου του ν. 1892/90.
νόμου, ανάλογα με τις περιοχές του άρθρου 3 στην οποία εγκαθίστανται και
ανάλογα με τις βάρδιες εργασίας κατά τα
πιο κάτω ποσοστά:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ποιήσει
μέχρι
14/4/1998.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

γωγικές
επενδύσεις.

αναπτυξιακούς –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

Μέχρι να
καλυφθεί
η ακάλυπτη
αξία
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξης της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

Μέχρι να
καλυφθεί
η ακάλυπτη
αξία
της επένδυσης.

Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
χώρας – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο / βιομηχανία / βιο-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

Περιοχή α’ βάρδια β’ βάρδια γ’ βάρδια
Α
20%
40%
Β
20%
40%
80%
Γ
35%
70%
120%
Δ
50%
100%
150%
Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τις
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών
πηγών, τα κατασκηνωτικά κέντρα και τα
κέντρα χειμερινού τουρισμού ισχύουν οι
παραπάνω συντελεστές α’ βάρδιας.
3

Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της α) Υπολογισμός αφορολό- Επιχειρήσεις της
αξίας της επένδυσης σε ποσοστό 60%,
γητης έκπτωσης επί της παρ. 1 του άρ75%, 90% και 100% για τις περιοχές Β,
αξίας της επένδυσης σε θρου 2 του ν.
Γ, Δ του ν. 1892/90 και τη Θράκη αντίποσοστό 60%, 75%, 90% 1892/90 με εξαίστοιχα μέχρι ποσοστού 60%, 75%, 90%
και 100% για τις περιο- ρεση τις ξενοδοκαι 100% επί των ετήσιων κερδών για τις
χές Β, Γ και Δ του ν. χειακές (βιομηχαπεριοχές Β, Γ, Δ του ν. 1892/90 και τη
1892/90 και τη Θράκη νικές, βιοτεχνικές,
Θράκη αντίστοιχα.
αντίστοιχα.
μεταλλευτικές
β) Ακάλυπτη αξία για πα- κ.λπ.)
ραγωγικές
επενδύσεις
του άρθρου 1 που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι
14/4/1998.

4

Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της α) Υπολογισμός αφορολό- Ξενοδοχειακές
αξίας της επένδυσης σε ποσοστό 40%,
γητης έκπτωσης επί της πιχειρήσεις.
55%, 70% και 100% για τις περιοχές Β,
αξίας της επένδυσης σε
Γ, Δ του ν. 1892/90 και τη Θράκη αντίποσοστό 40%, 55%, 70%
στοιχα και μέχρι ποσοστού 60%, 75%,
και 100% για τις περιο90% και 100% επί των ετήσιων κερδών
χές Β, Γ και Δ του ν.
για τις περιοχές Β, Γ, Δ του ν. 1892/90
1892/90 και τη Θράκη

129

Ν. 1892/90
(άρθρο 12,
παρ. 2,
περ. α)

ε- Ν. 1892/90
(άρθρο 12,
παρ. 2,
περ. β)

12

1.407.030
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

και τη Θράκη αντίστοιχα.

αντίστοιχα.
β) Ακάλυπτη αξία για παραγωγικές
επενδύσεις
του άρθρου 1 που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι
14/4/1998.

5

Τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν, μετά από έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ,
ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης»,
που προβλέπεται από την παρ. 19 του
άρθρου 2 του ν. 2939/01 και τα οποία
απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και την αναγωγή
του σε μικτό ποσό με την προσθήκη του
αναλογούντος σε αυτό φόρου εισοδήματος, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Τα κέρδη εμφανίζονται σε
λογαριασμό αποθεματικού
που χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη
των ζημιών επόμενων χρήσεων.

Επιχειρήσεις που Ν. 3220/04
λειτουργούν
ως (άρθρο 5)
«Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης».

Μετά την
30/12/03

Κίνητρα για τη
λειτουργία επιχειρήσεων
ως
«Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης» – Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (περιβάλλον).

6

Για επενδυτικά σχέδια της παραγράφου
1 του άρθρου 3 του ν. 3299/04 παρέχονται κατά περιοχή και κατηγορία οι ακόλουθες ενισχύσεις:
α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
Περιοχή Α - Κατηγορία 1- 20%
- Κατηγορία 2- 15%
Περιοχή Β - Κατηγορία 1- 30%
- Κατηγορία 2- 25%
Περιοχή Γ - Κατηγορία 1- 40%
- Κατηγορία 2- 35%
Το ποσό της ενίσχυσης λόγω της μη καταβολής του φόρου εισοδήματος επί των
μη διανεμομένων κερδών (φορολογική
απαλλαγή) θα είναι ίσο με το ποσό της
επιχορήγησης σύμφωνα με τα ορισθέντα
ποσοστά του δευτέρου εδαφίου της περί-

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών
σχεδίων το κατά περίπτωση
προβλεπόμενο
από την
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
3299/04.

Επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν
επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά ορίζοντα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 3299/04
για κάθε τομέα
οικονομικής δραστηριότητας.

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

τεχνία).

130

Ν. 3299/04
(άρθρο 4,
όπως ισχύει
μετά
την
τροποποίησή
του με το
άρθρο 3 του
ν. 3752/09).

46

28.719.177
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

πτωσης αυτής, ανάλογα με την περιοχή
και την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της
ίδιας παραγράφου.
β) Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της περίπτωσης α΄, αναγόμενες σε ακαθάριστο
ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
γ) Στις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται
για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον
ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό
(10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000)
ευρώ.
δ) Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό
σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως
είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
Το σύνολο ή το τμήμα της επιχορήγησης
των υπαχθέντων στο Ν. 3299/2004 και
Ν. 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων που
δεν έχει καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μπορεί να χορηγηθεί με
τη μορφή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, όπως αυτή ορίζεται με
τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ.
1 του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011, κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτη, με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
προσδιορίζεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης. Αν η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη

131

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

εκδοθεί, τροποποιείται αναλόγως. Το
ύψος της φορολογικής απαλλαγής που
χορηγείται κατ’ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του
ποσού της επιχορήγησης. Σε περίπτωση
μη κάλυψης του ως άνω ποσοστού, το
υπόλοιπο ποσό συνυπολογίζεται με το
αναλογούν ποσοστό του επόμενου φορολογικού έτους. Με την παρέλευση των
πέντε πρώτων ετών από τη δημοσίευση
του παρόντος η φορολογική απαλλαγή
χορηγείται έως και τη συμπλήρωση των
επόμενων δέκα (10) ετών.
7

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στις διατάξεις του ν.3908/11 παρέχονται
τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται
στην απαλλαγή από την καταβολή
φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα
οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού
προσώπου ή της νομικής οντότητας
που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό
επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και
της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση
και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο
αποθεματικό.
β) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρημα-

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών
σχεδίων το κατά περίπτωση
προβλεπόμενο από το άρθρο 8 του ν. 3908/11.

Επιχειρήσεις που Ν. 3908/11
πραγματοποιούν
(άρθρο 4)
επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2
του ν. 3908/11.
Ν. 4399/16 (άρθρο 78)
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Μέχρι 10 Οικονομικές
έτη για τις σχέσεις και ανέες
επι- νάπτυξη.
χειρήσεις
και μέχρι
8 για τις
υφιστάμενες
από
την
απόφαση ολοκλήρωσης
και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης.
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τικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
Το σύνολο ή το τμήμα της επιχορήγησης
των
υπαχθέντων
στο
Ν.
3299/2004 και Ν. 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων που δεν έχει καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μπορεί να χορηγηθεί με τη
μορφή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, όπως αυτή ορίζεται
με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της
παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 2
του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011,
κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, με την απόφαση ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης προσδιορίζεται το συνολικό
ποσό της ενίσχυσης. Αν η ανωτέρω
απόφαση έχει ήδη εκδοθεί, τροποποιείται αναλόγως. Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται κατ’
έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της
επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ως άνω ποσοστού, το υπόλοιπο ποσό συνυπολογίζεται με το αναλογούν ποσοστό του επόμενου φορολογικού έτους. Με την παρέλευση
των πέντε πρώτων ετών από τη δημοσίευση του παρόντος η φορολογική
απαλλαγή χορηγείται έως και τη συμπλήρωση των επόμενων δέκα (10)
ετών.
γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
που συνίσταται στην κάλυψη από το
Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμε-
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νων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
που συνάπτεται για την απόκτηση
καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως
ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.
Για τα επενδυτικά σχέδια που κάνουν
χρήση του κινήτρου της φορολογικής
απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά
με άλλο κίνητρο ισχύουν τα ακόλουθα:
α) το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε
ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο
λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από το φόρο
εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.
β) το συνολικό ποσό της ενίσχυσης
προσδιορίζεται με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης. Αν η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη εκδοθεί, τροποποιείται αναλόγως. Το ύψος της
φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται κατ’ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της επιχορήγησης. Σε περίπτωση
μη κάλυψης του ως άνω ποσοστού, το
υπόλοιπο ποσό συνυπολογίζεται με το
αναλογούν ποσοστό του επόμενου φορολογικού έτους. Μετά παρέλευσης
των πέντε πρώτων ετών από τη δημοσίευση του παρόντος η φορολογική
απαλλαγή χορηγείται έως και τη συ-
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

μπλήρωση των επόμενων δέκα (10)
ετών.
8

Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις α) Το δικαίωμα έναρξης Δικαιούχοι των ε- Ν. 4399/16
του ν. 4399/2016, παρέχεται φορολογιχρήσης της ωφέλειας του νισχύσεων
των (άρθ. 10, 20)
κή απαλλαγή που συνίσταται στην απαλκινήτρου της φορολογι- καθεστώτων
του
λαγή από την καταβολή φόρου εισοδήκής απαλλαγής θεμελιώ- παρόντος είναι οι
ματος επί των πραγματοποιούμενων προ
νεται με την πιστοποίηση επιχειρήσεις που
φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με
της υλοποίησης του 50% είναι
εγκατεστηβάση τη φορολογική νομοθεσία, από το
του κόστους του επενδυ- μένες ή έχουν υσύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείτικού σχεδίου από το ποκατάστημα στην
ρησης, αφαιρουμένου του φόρου του
αρμόδιο όργανο ελέγχου. ελληνική επικράνομικού προσώπου ή νομικής οντότητας
Ο φορέας μπορεί να αξι- τεια κατά τη χροπου αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται
οποιήσει το σύνολο της νική στιγμή έναρή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το
δικαιούμενης ενίσχυσης ξης εργασιών του
ποσό της φορολογικής απαλλαγής υποτης φορολογικής απαλ- επενδυτικού σχελογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των
λαγής εντός δεκαπέντε δίου και έχουν
ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού
(15) φορολογικών ετών μία από τις ακόσχεδίου ή και της αξίας του καινούριου
από το έτος θεμελίωσης λουθες μορφές:
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
του δικαιώματος χρήσης α. ατομική επιχείπου αποκτάται με χρηματοδοτική μίτης ωφέλειας με τους
ρηση,
σθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματιακόλουθους
περιορι- β. εμπορική εταικό.
σμούς που ισχύουν σωρεία,
ρευτικά:
γ. συνεταιρισμός,
αα. Η δικαιούμενη ενί- δ. κοινωνικές συσχυση να μην υπερβαίνεταιριστικές
νει, κατ’ έτος, το είκοσι
επιχειρήσεις
τοις εκατό (20%),
(Κοιν.Σ.Επ.)
ββ. η δικαιούμενη ενίτου ν. 4019/11
σχυση να μην υπερβαί(Α’ 216), Αγρονει το πενήντα τοις εκατό
τικοί Συνεται(50%) του συνολικού ερισμοί
(ΑΣ),
γκεκριμένου ποσού της
Ομάδες Παραφορολογικής απαλλαγής,
γωγών
(ΟΠ),
μέχρι το φορολογικό έτος
Αγροτικές
Ετης έκδοσης της απόφαταιρικές
Συσης ολοκλήρωσης και
μπράξεις (ΑΕΣ)
έναρξης της παραγωγιτου ν. 4384/16
κής λειτουργίας της ε(Α’ 78),
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πένδυσης.
ε. υπό ίδρυση ή
β) Το ποσό της δικαιούμευπό συγχώνευνης ενίσχυσης της φοροση εταιρείες, με
λογικής απαλλαγής για
την υποχρέωση
το τμήμα του εξοπλισμού
να έχουν ολοτου επενδυτικού σχεδίκληρώσει
τις
ου, που αποκτάται με
διαδικασίες
χρηματοδοτική μίσθωση,
δημοσιότητας
προσδιορίζεται για κάθε
πριν την έναρξη
φορολογικό έτος ως ποεργασιών
του
σοστό επί του τμήματος
επενδυτικού
της αξίας κτήσης του εσχεδίου,
ξοπλισμού, το οποίο ε- στ.επιχειρήσεις
μπεριέχεται στα μισθώπου
λειτουρματα που καταβλήθηκαν
γούν
με
τη
μέχρι τη λήξη του φορομορφή κοινολογικού έτους.
πραξίας με την
γ) Το κατ’ έτος αναλωθέν
προϋπόθεση
ποσό της φορολογικής
καταχώρησής
απαλλαγής εμφανίζεται
τους στο ΓΕσε ειδικό αποθεματικό
ΜΗ,
και αντίστοιχο λογαρια- ζ. δημόσιες και
σμό στα βιβλία της επιδημοτικές επιχείρησης, που σχηματίχειρήσεις
και
ζεται από το φόρο εισοθυγατρικές
δήματος, ο οποίος δεν
τους, εφόσον:
καταβλήθηκε λόγω της
αα. δεν τους
παρεχόμενης φορολογιέχει ανατεθεί η
κής απαλλαγής (20%)
εξυπηρέτηση
του συνολικού εγκεκριδημόσιου σκομένου ποσού της φοροπού,
λογικής απαλλαγής, με
ββ. δεν έχει
εξαίρεση την περίπτωση
ανατεθεί από το
της μη πλήρους αξιοκράτος
αποποίησής του κατά τα
κλειστικά
σε
προηγούμενα φορολογιαυτούς η προκά έτη λόγω έλλειψης
σφορά υπηρεεπαρκών κερδών. Στην
σιών,
περίπτωση αυτή τυχόν
γγ. δεν επιχο-
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εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ως άνω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης
ενίσχυσης.

9

Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις
του ν. 4399/2016, προβλέπεται σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67. Τα υπαγόμενα στον παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με το κίνητρο
της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά
την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
για χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται
στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας
μπορεί να κάνει χρήση του παγιοποιημένου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν μειωθεί ο συντελεστής εφαρμόζεται ο εκάστοτε μειωμένος
συντελεστής. Η χρήση σταθερού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος ισχύει
μέχρι την ενίσχυση 10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως
του μεγέθους της επιχείρησης κατά παρέκκλιση των εντάσεων ενίσχυσης του
άρθρου 11, και έως του ποσού των πέντε
εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ρηγείται η λειτουργία τους με
δημόσιους πόρους για το
διάστημα
τήρησης των μακροχρόνιων
υποχρεώσεων
του άρθρου 21.
Δικαιούχοι των ε- Ν. 4399/16
νισχύσεων
των (άρθ. 10, 67)
καθεστώτων
του
παρόντος είναι οι
επιχειρήσεις που
είναι
εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην
ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του
επενδυτικού σχεδίου και έχουν
μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. ατομική επιχείρηση,
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.)
του ν. 4019/11
(Α’ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
(ΑΣ),
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Ομάδες Παραγωγών
(ΟΠ),
Αγροτικές
Εταιρικές
Συμπράξεις (ΑΕΣ)
του ν. 4384/16
(Α’ 78),
ε. υπό ίδρυση ή
υπό συγχώνευση εταιρείες, με
την υποχρέωση
να έχουν ολοκληρώσει
τις
διαδικασίες
δημοσιότητας
πριν την έναρξη
εργασιών
του
επενδυτικού
σχεδίου,
στ.επιχειρήσεις
που
λειτουργούν
με
τη
μορφή κοινοπραξίας με την
προϋπόθεση
καταχώρησής
τους στο ΓΕΜΗ,
ζ. δημόσιες και
δημοτικές επιχειρήσεις
και
θυγατρικές
τους, εφόσον:
αα. δεν τους
έχει ανατεθεί η
εξυπηρέτηση
δημόσιου σκοπού,
ββ. δεν έχει
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μέχρι 10
έτη από το
χρόνο
πραγματοποίησης
της επένδυσης

Εκσυγχρονισμός
τουριστικών επιχειρήσεωνΟικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ανατεθεί από το
κράτος
αποκλειστικά
σε
αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με
δημόσιους πόρους για το
διάστημα
τήρησης των μακροχρόνιων
υποχρεώσεων
του άρθρου 21.
10

Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της α) Οι προϋποθέσεις του εαξίας της επένδυσης που εντάσσεται στις
λάχιστου ύψους επένδυδιατάξεις του ν.2601/1998
σης ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 2601/98.
β) Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής
υπολογίζεται με βάση τα
καθαρά κέρδη, που δηλώνονται με βάση την
εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος,
προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο
των δραστηριοτήτων του
φορέα, είτε αυτές περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες στον παρόντα
νόμο δραστηριότητες είτε

Νομικά πρόσωπα Ν. 2601/98
και νομικές οντότητες, που ασκούν
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του άρθρου 3
του ν.2601/1998

139

1

8.241.856

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

όχι και ανεξάρτητα από
την περιοχή στην οποία
αυτές ασκούνται, μετά
την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της
χρήσης που διανέμονται
πραγματικά και αναλαμβάνονται από τους
εταίρους ή τον επιχειρηματία.
γ) Σχηματίζεται από τα
κέρδη της διαχειριστικής
χρήσης που έγινε η επένδυση ή η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού. Αν δεν πραγματοποιηθούν δεν επαρκούν,
το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από
τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών
χρήσεων μέχρι να καλυφθούν τα ποσοστά της
αξίας της ενισχυόμενης
επένδυσης ή της αξίας
του εξοπλισμού που η
χρήση του αποκτάται με
χρηματοδοτική μίσθωση,
οι οποίες δεν μπορούν
να υπερβούν τις δέκα
διαχειριστικές χρήσεις.
δ) Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής
εμφανίζεται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ε) οι φορείς που εφαρμόζουν την ενίσχυση της
φορολογικής απαλλαγής
υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων.
στ)Η επιχείρηση υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση
της επένδυσης να υποβάλει στην αρμόδια για
τη φορολογική της Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) αίτηση με
την οποία θα ζητά τον
έλεγχο της πραγματοποιηθείσας παραγωγικής
επένδυσης και τα στοιχεία των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων που
εκδόθηκαν.
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΝΗΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ
ΤΟΥ Ν. 27/1975

1

Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο Τα πλοία να βρίσκονται κάεισοδήματος τα κέρδη που προκύπτουν τω από ελληνική σημαία ή
από την εκμετάλλευση πλοίων.
σημαία ΕΕ και ΕΟΧ (άρθρο
26α του ν. 27/1975).

Πλοιοκτήτες, φυ- Ν. 27/75
Απεριόρισικά ή νομικά (άρθρα 2 και στη
πρόσωπα ημεδα- 26α)
πά ή αλλοδαπά
και μέτοχοι ή εταίροι αυτών.

Ενίσχυση ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

2

Απαλλάσσεται από κάθε φορολογία η Τα πλοία να βρίσκονται κάυπεραξία που μπορεί να πραγματοποιη- τω από ελληνική σημαία.
θεί είτε από την πώληση κάποιου πλοίου
είτε από την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης είτε από άλλη αιτία.

Πλοιοκτήτες, φυ- Ν. 27/75
σικά ή νομικά (άρθρο 2)
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
και μέτοχοι ή εταίροι αυτών.

Απεριόριστη

Ενίσχυση ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

3

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
το ποσό των καθαρών κερδών ή μερισμάτων κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας που εκτός από την εκμετάλλευση
πλοίων έχει και άλλες εκμεταλλεύσεις.
Το απαλλασσόμενο ποσό είναι ίσο προς
τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων του πλοίου και των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας.

Τα πλοία να βρίσκονται κά- Πλοιοκτήτες, ημε- Ν. 27/75
Απεριόριτω από ελληνική σημαία ή δαπά ή αλλοδαπά (άρθρα 2 και στη
σημαία ΕΕ και ΕΟΧ (άρθρο πρόσωπα.
26α)
26α του ν. 27/1975).

Ενίσχυση ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

4

Μειώνεται ο φόρος στα πλοία της α΄ κα- Οι ημέρες αργίας πρέπει να Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
τηγορίας, αν αποδειχθεί ότι το πλοίο αρ- υπερβαίνουν τους δύο συ- α΄ κατηγορίας.
(άρθρο 5)
γεί λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας νεχόμενους μήνες.
ή άλλης αιτίας.

Απεριόριστη

Για λόγους φορολογικής
δικαιοσύνης - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

5

Μειώνεται ο φόρος στα πλοία της β΄ κα- Οι ημέρες αργίας πρέπει να Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
τηγορίας, αν αποδειχθεί ότι το πλοίο αρ- υπερβαίνουν τις είκοσι (20) β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 5)

Απεριόριστη

Για λόγους φορολογικής
δι-
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

γεί λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας συνεχόμενες ημέρες.
ή άλλης αιτίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
καιοσύνης - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

6

Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α΄ Να τίθενται κάτω από ελλη- Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
κατηγορίας, ναυπηγούμενα στην Ελλά- νική σημαία για πρώτη φο- α΄ κατηγορίας.
(άρθρο 7)
δα.
ρά.

Μέχρι
χρόνια.

7

Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία α) Να εκτελούν τακτικές Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
και κρουαζιερόπλοια α΄ κατηγορίας.
γραμμές ανάμεσα σε ελ- α΄ κατηγορίας (ε- (άρθρο 7)
ληνικά και ξένα λιμάνια πιβατηγών).
ή μόνο μεταξύ ξένων λιμανιών,
β) να τίθενται κάτω από ελληνική σημαία για πρώτη φορά.

Απεριόριστη

Κίνητρο για νηολόγηση πλοίων
υπό
ελληνική
σημαία και για
εισροή
συναλλάγματος - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

8

Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α΄ α) Τα πλοία να έχουν ηλι- Εταιρείες πλοίων
κατηγορίας που υφίστανται επισκευές
κία κάτω των 20 ετών, οι α΄ κατηγορίας.
και οι δαπάνες για αυτές καλύπτονται με
επισκευές να γίνονται
εισαγωγή συναλλάγματος.
στην Ελλάδα,
Η απαλλαγή δε μπορεί να υπερβεί το β) να τίθενται κάτω από ελ50% της δαπάνης.
ληνική σημαία για πρώτη φορά,
γ) ως αποδεικτικά μέσα για
τις δαπάνες καλυφθείσες
με εισαγωγή ξένου συναλλάγματος αποτελούν
μόνο οι βεβαιώσεις της
Τράπεζας της Ελλάδος,
δ) η επισκευή να υπερβαί-

Μέχρι 6
χρόνια.

Κίνητρο για εισροή συναλλάγματος, νηολόγησης πλοίων υπό
ελληνική
σημαία και ενίσχυση
ελληνικών ναυπηγείων
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).
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Ν. 27/75
(άρθρο 7)
Σ.τ.Ε. αριθ.
386/96

6 Κίνητρο
για
ναυπήγηση
πλοίων στην Ελλάδα και νηολόγησή τους υπό
ελληνική
σημαία - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

νει
σε
κόστος
τις
100.000 δολάρια ΗΠΑ.
9

Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία Να
εκτελούν
τακτικές Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
β΄ κατηγορίας.
γραμμές ανάμεσα σε ελλη- β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 12)
νικά και ξένα λιμάνια ή μόνο μεταξύ ξένων λιμανιών.

Απεριόριστη

Κίνητρο για την
εισροή
συναλλάγματος - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

10

Μείωση του φόρου κατά 60% σε επιβα- Να είναι πλοία β΄ κατηγο- Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
τηγά πλοία, μηχανοκίνητα και ιστιοφό- ρίας.
β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 12)
ρα, ανεξαρτήτως υλικού αυτών.

Απεριόριστη

Ενίσχυση ναυτιλίας - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

11

Μείωση του φόρου κατά 75% στα αλιευ- Να είναι πλοία β΄ κατηγο- Εταιρείες αλιευτι- Ν. 27/75
τικά πλοία.
ρίας.
κών πλοίων.
(άρθρο 12)

Απεριόριστη

Κίνητρο (έμμεση
ενίσχυση)
για
την αλιεία - Αγροτική ανάπτυξη (αλιεία).

12

Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία α) Να είναι φορτηγά, δεξαβ΄ κατηγορίας ηλικίας 10-20 ετών.
μενόπλοια ή πλοία ψυγεία,
β) να βρίσκονται κάτω από
ελληνική σημαία για
πρώτη φορά.

Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
β΄
κατηγορίας (άρθρο 13)
(φορτηγών, ψυγείων,
δεξαμενόπλοιων).

Μέχρι 5
χρόνια.

Κίνητρο για νηολόγηση πλοίων
υπό
ελληνική
σημαία - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

13

Απαλλάσσονται κατά 2/3 του φόρου α) Να υφίστανται επισκευές
πλοία β΄ κατηγορίας, ηλικίας μικρότεστην Ελλάδα, που κοστίρης των 20 ετών.
ζουν περισσότερο από το
διπλάσιο της αγοραίας
αξίας των πλοίων κατά
τον αμέσως προ της ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνο,
β) να είναι φορτηγά, δεξαμενόπλοια ή πλοία ψυ-

Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
β΄
κατηγορίας (άρθρο 13)
(φορτηγών, ψυγείων,
δεξαμενόπλοιων).

Μέχρι 10
χρόνια μετά το τέλος
των
επισκευών.

Κίνητρο για την
ενίσχυση
των
ελληνικών ναυπηγείων - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο, βιοτεχνία, βιομηχανία).
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

γεία ή επιβατηγά.
14

Απαλλάσσονται κατά τα 2/3 του φόρου α) Να νηολογούνται από Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
πλοία β΄ κατηγορίας, ηλικίας 10-15 επρόσωπα ελληνικής ιθα- β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 13)
τών, νηολογημένα σύμφωνα με τους ελγένειας ή εταιρείες κατά
ληνικούς νόμους.
ποσοστό
τουλάχιστον
50% για αντικατάσταση
πλοίων ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών,
β) τα πλοία πρέπει να ανήκουν στην ίδια εταιρεία
και να έχουν ολική χωρητικότητα ίση τουλάχιστον με τα 2/3 της αντικαθιστάμενης.

Μέχρι
5
χρόνια
(εφόσον
κατά
τη
διάρκεια
αυτή
η
κυριότητα
παραμένει
σε πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή εταιρείες
συνιστάμενες
σύμφωνα
με
τους ελληνικούς νόμους).

15

Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία β΄ Να τίθενται για πρώτη φορά Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
κατηγορίας καθώς και φορτηγά ηλικίας κάτω από ελληνική σημαία. β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 13)
μικρότερης των 10 ετών.

Μέχρι 10 Κίνητρο για τη
χρόνια.
νηολόγηση
πλοίων μικρής
ηλικίας υπό ελληνική σημαία Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

16

Απαλλάσσονται από το φόρο φορτηγά α) Να τίθενται για πρώτη Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
πλοία της παραπάνω κατηγορίας, εφόσον
φορά κάτω από ελληνική β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 13)
έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών.
σημαία,
β) να δρομολογούνται σε
τακτικές γραμμές μεταξύ
ελληνικών και ξένων λιμένων ή μόνο μεταξύ ξένων λιμένων.

Μέχρι
χρόνια.
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Κίνητρο για την
αντικατάσταση
του στόλου με
πλοία μικρότερης ηλικίας Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

5 Κίνητρο για νηολόγηση πλοίων
υπό
ελληνική
σημαία - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

17

Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία β΄ Να βρίσκονται κάτω από Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75
κατηγορίας που ναυπηγήθηκαν στην ελληνική σημαία.
β΄ κατηγορίας.
(άρθρο 13)
Ελλάδα.

Μέχρι 12 Κίνητρο για νηχρόνια.
ολόγηση πλοίων
υπό
ελληνική
σημαία και ενίσχυση
ελληνικών ναυπηγείων
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

18

Απαλλάσσονται της φορολογίας που επι- α) Να ανήκουν στους ανα- Ναυτικοί όμιλοι ή Ν.4256/14
βάλλεται σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής
γνωρισμένους ναυτικούς ναυτικά σωματεία (άρθρο 14,
βάσει του ν.27/1975 (Α΄ 77), με την
ομίλους ή ναυτικά σωμα- και μέλη τους.
παρ. 1)
προϋπόθεση της εγγραφής τους στο Μητεία ή σε μέλη τους, τα
τρώο του άρθρου 2 του ν. 4256/14 (ΦΕΚ
οποία είναι καταχωριΑ΄92) τα χαρακτηρισμένα ως ναυταθλησμένα στα μητρώα αυτών
τικά σκάφη, κάθε τύπου ιστιοφόρα ή
και προορίζονται αποκωπήλατα με ελληνική σημαία.
κλειστικά είτε για την
προπόνηση των ναυταθλητών, είτε για τη συμμετοχή σε αγώνες.
β) Για το χαρακτηρισμό
σκάφους ως ναυταθλητικού, απαιτείται έγγραφη
βεβαίωση του οικείου
ναυτικού ομίλου ή σωματείου,
εγκεκριμένη
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού
και Αθλητισμού, από την
οποία να προκύπτει ότι
χρησιμοποιείται για εξάσκηση μέλους και συμμετοχή σε ναυτικούς αγώνες.

Απεριόριστη

Κίνητρο για την
ενίσχυση
του
αθλητισμού και
του τουρισμού.

19

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή Κάλυψη με εισαγωγή συ- Ναυτιλιακές

Απεριόρι-

Κίνητρο για την
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επι- Ν. 27/75

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

εισφορά ή κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ναλλάγματος ή ευρώ:
ή κάποιου τρίτου το εισόδημα που απο- α) των ετήσιων δαπανών
κτάται από γραφεία ή υποκαταστήματα
που γίνονται στην Ελλάαλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
δα και ισοδυναμούν τουπου εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Επίσης
λάχιστον με 50.000 δοαπαλλάσσεται από το φόρο κύκλου ερλάρια ΗΠΑ ή το αντίγασιών και τελών χαρτοσήμου και κάθε
στοιχο ποσό σε ευρώ,
κράτησης ή τέλους υπέρ τρίτου, πλην β) των πληρωμών στην Ελτων ανταποδοτικών, των συμβάσεων, των
λάδα που γίνονται για
εισπράξεων και πληρωμών και γενικά
λογαριασμό τους ή για
οποιωνδήποτε πράξεων που διενεργούλογαριασμών τρίτων.
νται από τα γραφεία ή υποκαταστήματα
ή για λογαριασμό των αντιπροσωπευόμενων επιχειρήσεων κατά την άσκηση των
εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών.

χειρήσεις και μέτοχοι ή εταίροι
ναυτιλιακών εταιρειών.

Εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέω- Με την καταβολή φόρου
ση:
10%:
α) του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου α) στα μερίσματα που ειφυσικού προσώπου, για το εισόδησπράττει φυσικό πρόσωμα που αποκτά με τη μορφή διανοπο φορολογικός κάτοικος
μής καθαρών κερδών ή μερισμάτων,
Ελλάδας, από αλλοδαπή
εξαιρουμένου από οποιονδήποτε
επιχείρηση οποιουδήποάλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτητε τύπου ή μορφής, που
ση, είτε απευθείας είτε από εταιρίες
διατηρεί γραφεία ή υποχαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του
καταστήματα εγκατεστηαριθμού των εταιριών χαρτοφυλακίμένα σύμφωνα με τις διου που παρεμβάλλονται μεταξύ της
ατάξεις του άρθρου 25
επιχείρησης και του τελικού μετότου ν.27/1975 (Α΄ 77)
χου ή εταίρου,
και ασχολούμενα αποβ) του μέλους του ΔΣ, του διευθυντή,
κλειστικά με τη ναύλωτου στελέχους για τα ποσά που ειση, ασφάλιση, διακανοσπράττει από τα κέρδη με τη μορφή
νισμό αβαριών, μεσιτεία
εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών
αγοραπωλησιών ή ναυ(bonus), επιπλέον των μισθών από
πηγήσεων ή ναυλώσεων
εταιρείες του άρθρου 25 του
ή ασφαλίσεων πλοίων με
ν.27/1975 πλην διαχειριστριών.
ελληνική ή ξένη σημαία
πάνω από πεντακόσιους
(500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμε-

Μέτοχοι ή εταίροι Ν.4111/13
φυσικά πρόσωπα (άρθρο 43,
και μέλη ΔΣ, δι- παρ. 5)
ευθυντές, στελέχη
των εταιριών του
άρθρου 25 του
ν.27/1975 πλην
διαχειριστριών.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

(άρθρο 25),
στη
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 31
του
Ν.
4150/13.

Απεριόριστη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
εγκατάσταση
στην
Ελλάδα
ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Κίνητρο για την
εισροή
συναλλάγματος
και
την
ανάπτυξη
της ναυτιλίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

νων
των
επιβατηγών
πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών
εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τις
ίδιες με τις παραπάνω
αναφερόμενες
δραστηριότητες,
β) στα κέρδη που διανέμουν οι ως άνω εταιρίες,
με τη μορφή εκτάκτων
αμοιβών και ποσοστών
(bonus) σε μέλη του ΔΣ,
σε διευθυντές και σε στελέχη, επιπλέον των μισθών.
21

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, ει- α) Η πλοιοκτήτρια εταιρεία
σφορά ή κράτηση το εισόδημα που αποπρέπει να είναι αλλοδακτάται με τη μορφή διανομής καθαρών
πή και να τελεί υπό τη
κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας είδιαχείριση ημεδαπής ή
τε από εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding
αλλοδαπής επιχείρησης
companies), ανεξαρτήτως του αριθμού
εγκατεστημένης στην Ελτων εταιρειών χαρτοφυλακίου που παλάδα,
ρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας β) το πλοίο να είναι υπό ξέεταιρείας και του τελικού μετόχου ή ενη σημαία.
ταίρου.

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και μέτοχοι ή εταίροι
ναυτιλιακών εταιρειών.

Ν. 27/75
Απεριόρι(άρθρο 26),
στη
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 24
του Ν.
4150/13.

Κίνητρο για την
εισροή
συναλλάγματος - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

22

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο η μεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία, μετοχών ή
μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική
ή ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που
κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τις μετοχές ή
τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών ε-

Πλοιοκτήτριες εταιρείες και μέτοχοι ή εταίροι ναυτιλιακών εταιρειών
και εταιρειών χαρτοφυλακίου.

Ν.
27/75 Απεριόρι(άρθρο 26), στη
όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 24
του ν. 4110/
13.

Κίνητρο προς τη
ναυτιλία - Οικονομικές σχέσεις
και ανάπτυξη.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ταιρειών.
23

Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, τα έγγραφα που συντάσσονται για την εφαρμογή του Ν. 27/1975.

Ν. 27/75
(άρθρο 27)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

24

Μειώνεται η εισφορά προς το Ναυτικό
Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για τα πλοία
που αποδεδειγμένα αργούν λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας ή άλλης αιτίας. Η μείωση είναι ανάλογη με το χρόνο της αργίας.

Η περίοδος αργίας πρέπει Ναυτιλιακές
να υπερβαίνει τους δύο συ- χειρήσεις.
νεχόμενους μήνες κατά τη
διάρκεια της αρχικής ή παραταθείσας
ασφαλιστικής
συμβάσεως.

Απεριόριστη

Για λόγους φορολογικής
δικαιοσύνης - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

25

Απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών και από τους δασμούς τα ναυταθλητικά σκάφη κάθε τύπου που ανήκουν
σε αναγνωρισμένους ναυτικούς ομίλους
ή ναυτικά σωματεία ή μέλη αυτών.

Να φέρουν την ελληνική
σημαία και να προορίζονται
είτε για αγώνες, είτε για την
προπόνηση των αθλητών.

Αναγνωρισμένοι
Ν. 438/76
ναυτικοί όμιλοι ή (άρθρο 16)
σωματεία και μέλη αυτών.

Απεριόριστη

Κίνητρο για τον
αθλητισμό - Αθλητισμός (ναυταθλητισμός).

26

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή Τα πλοία να είναι συμβε- Εταίροι ή μέτοχοι Ν. 814/78
εισφορά ή κράτηση το εισόδημα που α- βλημένα με το ΝΑΤ.
ναυτιλιακών εται- (άρθρο 35)
ποκτάται από εταιρείες χαρτοφυλακίου
ρειών χαρτοφυλαπου κατέχουν αποκλειστικά μετοχές εκίου.
ταιρειών πλοιοκτητριών που βρίσκονται
υπό ελληνική ή ξένη σημαία.

Απεριόριστη

Ενίσχυση
των
ναυτιλιακών
εταιρειών - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

27

Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 1%, με τον οποίο εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση, στα ακαθάριστα
έσοδα που προέρχονται από πωλήσεις
στην Ελλάδα αλιευμάτων παραγωγής αλιευτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων υπό ξένη σημαία.

Η διάθεση των αλιευμάτων
γίνεται ή στην ιχθυόσκαλα
ή στην προκυμαία ή στα
ψυγεία ξηράς.

Αλλοδαπές
εται- Ν. 814/78
ρείες φορολογού- (άρθρο 36)
μενες με εισόδημα
από την αλιεία.

Απεριόριστη

Για λόγους απλοποίησης
–
Αγροτική
ανάπτυξη (αλιεία).

28

Χορηγείται έκπτωση 2% χωρίς δικαιολο- α) Τα πλοία να είναι υπό
γητικά στα έσοδα που προέρχονται από
ελληνική σημαία και να
την εκμετάλλευση πλοίων χωρητικότητας
εκτελούν αποκλειστικά
άνω των 1.500 κόρων.
περιηγήσεις,
β) τα έσοδα να προέρχονται

Ν. 849/78
(άρθρο 16)

Απεριόριστη

Κίνητρο για τον
τουρισμό - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).
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επι- Ν. 29/75
(άρθρο 5)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

από αλλοδαπούς πελάτες
για κάλυψη εξόδων προβολής και διαφήμισης,
γ) τα πλοία να είναι νηολογημένα με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 2687/53.
29

Απαλλάσσονται από κάθε τέλος ή άλλη
επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων
η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν
της εκκαθαρίσεως αυτής, η ανάληψη
κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές
αποδείξεις, οι εγγραφές στα βιβλία της
εταιρείας και τα δικαιολογητικά καθώς
και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις
που ενεργεί η εταιρεία στο εξωτερικό και
έρχονται στην Ελλάδα, οι καταθέσεις και
τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων,
η κεφαλαιοποίηση των κερδών και η μη
ανάληψη των κερδών από τους μετόχους.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες Ναυτιλιακές εται- Ν. 959/79
πρέπει να διαχειρίζονται ρείες.
(άρθρο 58)
πλοία που ανήκουν στις ίδιες (πλοιοκτήτριες).

Απεριόριστη

Κίνητρο προς τη
ναυτιλία - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

Ενίσχυση
της
ναυτιλίας - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΝΗΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975
1

Απαλλάσσονται από τη φορολογία τα Να τίθενται υπό ελληνική Ναυτιλιακές εται- Ν. 27/75
πλοία της α΄ κατηγορίας, που είναι μι- σημαία.
ρείες πλοιοκτήτρι- (άρθρο 9)
κρότερα των 10 ετών.
ες πλοίων α΄ κατηγορίας.

Μέχρι συμπλήρωσης ηλικίας 10 ετών.

2

Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία Να είναι μικρότερα των 30
α΄ κατηγορίας, που εκτελούν τακτικά ετών και να τίθενται υπό
δρομολόγια μεταξύ ελληνικών και ξένων ελληνική σημαία.
λιμανιών ή μόνο μεταξύ ξένων λιμανιών.

Ναυτιλιακές εται- Ν. 27/75
ρείες πλοιοκτήτρι- (άρθρο 9)
ες πλοίων α΄ κατηγορίας.

Για πέντε Ενίσχυση
της
χρόνια.
ναυτιλίας - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

3

Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία Να έχουν ναυπηγηθεί στην Ναυτιλιακές εται- Ν. 27/75
α΄ κατηγορίας, που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα και να τίθενται υπό ρείες πλοιοκτήτρι- (άρθρο 9)

Για δώδε- Ενίσχυση
της
κα χρόνια. ναυτιλίας - Οι-
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελλάδα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ελληνική σημαία.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ες πλοίων α΄ κατηγορίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
κονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

4

Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία α) Να έχουν ηλικία μικρόα΄ κατηγορίας που υφίστανται ανακατατερη των 20 ετών,
σκευές ή αντικατάσταση των μηχανημά- β) οι επισκευές να γίνονται
των τους στην Ελλάδα.
στην Ελλάδα και
γ) οι δαπάνες να καλύπτονται με την εισαγωγή ξένου συναλλάγματος,
δ) η επισκευή να υπερβαίνει σε κόστος τις 100.000
δολάρια ΗΠΑ.

Ναυτιλιακές εται- Ν. 27/75
ρείες πλοιοκτήτρι- (άρθρο 9)
ες πλοίων α΄ κατηγορίας.

Για
δέκα Κίνητρο για εισχρόνια.
ροή συναλλάγματος - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(ναυτιλία).

5

Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία α) Να εκτελούν τακτικές
και κρουαζιερόπλοια α΄ κατηγορίας.
γραμμές ανάμεσα σε ελληνικά και ξένα λιμάνια
ή μόνο μεταξύ ξένων λιμανιών και
β) να τίθενται κάτω από ελληνική σημαία.

Ναυτιλιακές εται- Ν. 27/75
ρείες πλοιοκτήτρι- (άρθρο 9)
ες πλοίων α΄ κατηγορίας.

Απεριόριστη
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4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

1

2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη
για
Δημόσιο,
ΤΑΙΠΕΔ.

Αφορά ακίνητα
που
ανήκουν
στο
Ελληνικό
Δημόσιο.

2

12.000.000

ΕΟΤ
και Ειδικές δράσεις
ΕΤΑΔ ΑΕ του κράτους στο
από το έ- εσωτερικό.
τος 2014
και για ΕΟ
και Κ από
το
έτος
2017.

3

5.032.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

α) Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν
στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Τα δικαιώματα στα ακίνητα
να ανήκουν στο Δημόσιο,
στο Ταμείο Αξιοποίησης της
Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Δημόσιο, Ταμείο
Αξιοποίησης της
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ).

β) Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
(ΕΟΤ), στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ και στην Επιτροπή
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (ΕΟ
και Κ).

Στον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού (ΕΟΤ), στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
(ΕΤΑΔ) ΑΕ και στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (ΕΟ και Κ).

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
(ΕΟΤ),
Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ και
Επιτροπή
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
(ΕΟ
και Κ).

Ν. 4223/13
(άρθρο 3,
παρ. 1, περ.
α),
Ν. 4328/15
(άρθρο 3).
Ν. 4336/15
(άρθρο
2,
υποπαρ.
Δ.3, περ. β).
Ν. 4430/16
(άρθρο 59,
παρ. 1 Μέρους Τρίτου)
Ν. 4474/17
(άρθρο 10,
παρ. 5 Κεφαλαίου Β’)

α) Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(ΝΠΔΔ), που εντάσσονται στους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

Τα δικαιώματα στα ακίνητα
να ανήκουν σε ΝΠΔΔ που
εντάσσονται στους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης
και ιδιοχρησιμοποιούνται ή
παραχωρούνται δωρεάν στο
Δημόσιο.

ΝΠΔΔ που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης.

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο 3,
στη
παρ. 1, περ.
γ)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

273

β) Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν
σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(ΝΠΙΔ) που εντάσσονται στους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

Τα δικαιώματα στα ακίνητα
να ανήκουν σε ΝΠΙΔ που
εντάσσονται στους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης
και ιδιοχρησιμοποιούνται ή
παραχωρούνται δωρεάν στο
Δημόσιο.

ΝΠΙΔ που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης.

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο 3,
στη
παρ. 1, περ.
γ)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

68

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο 3,
στη
παρ. 1, περ.

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

259

γ) Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι- Τα δικαιώματα στα ακίνητα ΟΤΑ
καιώματα στα ακίνητα που ανήκουν να ανήκουν σε ΟΤΑ και ιδισε ΟΤΑ και ιδιοχρησιμοποιούνται ή οχρησιμοποιούνται ή πα-
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4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ραχωρούνται
Δημόσιο.

δωρεάν

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

στο

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

γ)

Ειδικές
3

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε
ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας
ή προξενείου του ξένου κράτους ή για
την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου
και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώπων
και πρακτόρων του ξένου κράτους, με
τον όρο της αμοιβαιότητας.

Τα δικαιώματα να ανήκουν Ξένα κράτη
σε ξένα κράτη, να χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου κράτους ή
για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώπων και πρακτόρων
του ξένου κράτους και να
υφίσταται ο όρος της αμοιβαιότητας.

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο 3,
στη
παρ. 1, περ.
γ)

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

12

4

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε
ΝΠΔΔ που δεν εντάσσονται στους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού,
πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού,
φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού
ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

Τα δικαιώματα στα ακίνητα
να ανήκουν σε ΝΠΔΔ που
δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και να ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
εκπλήρωση
μορφωτικού,
εκπαιδευτικού,
πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και
κοινωφελούς σκοπού τους ή
να παραχωρούνται δωρεάν
στο Δημόσιο.

ΝΠΔΔ που δεν εντάσσονται στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο 3,
στη
παρ. 1, περ.
δ)

Παιδεία, Πολιτισμός,
Αθλητισμός.

3.742

5

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε
ΝΠΙΔ που δεν εντάσσονται στους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιού-

Τα δικαιώματα στα ακίνητα
να ανήκουν σε ΝΠΙΔ που
δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μη κερδοσκοπικού

ΝΠΙΔ που δεν εντάσσονται στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
και είναι μη κερ-

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο 3,
στη
παρ. 1, περ.
ε)

Παιδεία, Πολιτισμός,
Αθλητισμός.

1.940
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4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

νται αποκλειστικά για την εκπλήρωση
μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή
παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

χαρακτήρα και να ιδιοχρη- δοσκοπικού
σιμοποιούνται αποκλειστι- ρακτήρα.
κά για την εκπλήρωση
μορφωτικού,
εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς
σκοπού τους ή να παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

6

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
των γνωστών θρησκειών και δογμάτων
κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος και ιδιοχρησιμοποιούνται για
την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.

Τα δικαιώματα στα ακίνητα
να ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
των γνωστών θρησκειών και
δογμάτων κατά την παρ. 2
του άρθρου 13 του Συντάγματος και να ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και
κοινωφελούς έργου τους.

Νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες των γνωστών
θρησκειών
και
δογμάτων
κατά
την παρ. 2 του
άρθρου 13 του
Συντάγματος.

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο 3,
στη
παρ. 1, περ.
στ, υποπ. α)

Γνωστές
σκείες.

7

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν στις
υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό
καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
κείμενα εντός ή εκτός αυτού.

Τα δικαιώματα στα ακίνητα
να ανήκουν στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό
καθεστώς Ιερές Μονές του
Αγίου Όρους.

Οι
υποκείμενες
στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές
του Αγίου Όρους.

8

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν στα
νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης
του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ Α’ 37) και ιδιοχρησιμοποιούνται.

Τα δικαιώματα στα ακίνητα
να ανήκουν σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο
ειδικό καθεστώς διοίκησης
και διαχείρισης του ν.
3647/2008 και να ιδιοχρησιμοποιούνται.

Νομικά πρόσωπα
που υπάγονται στο
ειδικό
καθεστώς
διοίκησης και διαχείρισης του ν.
3647/2008 (Βακούφ
Δυτικής
Θράκης).

9

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι- Τα δικαιώματα στα ακίνητα Εταιρείες ειδικού Ν. 4223/13 Απεριόρι-
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χα-

θρη-

3.836

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο
3, στη
παρ. 1 περ.
στ, υποπ. β)

Άγιο Όρος.

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο
3, στη
παρ. 1, περ.
ζ)

Βακούφ Θράκης
/ Συνθήκη Λωζάνης.

19

Οικονομικές

1

30.000
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4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

10

11

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

καιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε
εταιρείες ειδικού σκοπού, σύμφωνα με
την περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου
5 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), εφόσον το
σύνολο των ονομαστικών μετοχών τους
ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ),
με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου
2 του ν. 4223/2013.

να ανήκουν σε εταιρείες ειδικού σκοπού, σύμφωνα με
την περίπτωση ζ’ της παρ. 1
του άρθρου 5 του ν.
3986/2011 (Α’ 152), εφόσον το σύνολο των ονομαστικών μετοχών τους ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), με
την επιφύλαξη της παρ. 7
του άρθρου 2 του ν.
4223/2013.

σκοπού, σύμφωνα
με την περίπτωση
ζ’ της παρ. 1 του
άρθρου 5 του ν.
3986/2011
(Α’
152), εφόσον το
σύνολο των ονομαστικών μετοχών
τους ανήκουν στο
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ),
με την επιφύλαξη
της παρ. 7 του
άρθρου 2 του ν.
4223/2013.

(άρθρο
3,
παρ. 1, περ.
η).
Ν. 4337/15
(άρθρο
2,
παρ. 4)

α) Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία
υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε
χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα
Πολεοδομικό Σχεδιασμό, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω
απαγόρευση.
β) Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης
χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης
ή οικισμού ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά
τριάντα τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά εξήντα
τοις εκατό (60%).

Βεβαίωση από Αρχή για την Ιδιοκτήτες ακινήολική απαγόρευση χρήσης των (φυσικά και
κατά την 1η Ιανουαρίου νομικά πρόσωπα).
κάθε έτους.

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο
3, στη
παρ. 2, περ.
α)
Ν. 4286/14
(άρθρο
δέκατο όγδοο,
παρ. 2)

Οικιστική
πτυξη.

ανά-

2.353

Βεβαίωση από Αρχή για τη Ιδιοκτήτες ακινήμερική απαγόρευση χρήσης των (φυσικά και
κατά την 1η Ιανουαρίου νομικά πρόσωπα).
κάθε έτους.

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο
3, στη
παρ. 2, περ.
α)
Ν. 4286/14
(άρθρο
δέκατο όγδοο,
παρ. 2)

Οικιστική
πτυξη.

ανά-

1.636

στη.
σχέσεις και αΜε το ν. νάπτυξη.
4366/16
(άρθρο
δεύτερο).
Αναδρομική ισχύς
από
1/1/2015

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι- Έκδοση απόφασης δικα- Ιδιοκτήτες ακινή- Ν. 4223/13 Απεριόρικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία έχει στηρίου για αποδέσμευση των (φυσικά και (άρθρο 3,
στη
διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική α- από απαλλοτρίωση ή ρυμο- νομικά πρόσωπα). παρ. 2, περ.
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Δικαιοσύνη

384

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

πόφαση η αποδέσμευση από απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση
κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική
πράξη της Διοίκησης για την ως άνω αποδέσμευση.

τομικό βάρος ή δέσμευση
κάθε είδους και μη έκδοση
σχετικής πράξης της Διοίκησης για την εν λόγω αποδέσμευση.

β)

12

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία έχει
εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση
ή οριστική διοικητική πράξη αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει
καταβληθεί η αποζημίωση μετά από ένα
(1) έτος από το έτος της έκδοσης της παραπάνω απόφασης.

Έκδοση απόφασης δικα- Ιδιοκτήτες ακινήστηρίου ή οριστική διοικη- των (φυσικά και
τική πράξη αποζημίωσης νομικά πρόσωπα).
για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση
κάθε είδους και μη καταβολή αποζημίωσης μετά
από ένα (1) έτος από το έτος
έκδοσης της εν λόγω απόφασης.

Ν. 4223/13 Απεριόρι(άρθρο 3,
στη
παρ. 2, περ.
γ)

Δικαιοσύνη

13

Χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό
(50%) στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα δε οικογένειάς του επί του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε στα εν λόγω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της
συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.

Θα πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) το συνολικό φορολογητέο
οικογενειακό εισόδημα του
προηγούμενου
φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4172/13,
όπως ισχύουν, και κάθε
άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ,
προσαυξημένο κατά χίλια
(1.000) ευρώ για τον ή την
σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
β) το σύνολο της επιφάνειας
των κτισμάτων στα οποία
κατέχουν δικαιώματα της
παρ. 2 του άρθ. 1 του
ν.4223/13, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδή-

Ν. 4223/13 Ένα έτος.
(άρθρο 7,
παρ. 1) και
Ν. 4286/14
(άρθρο
δέκατο όγδοο)

Κοινωνική πολιτική.

Ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα που είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος).
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

1.522

1.345.085

86.628.740
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4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ματος, ο ή η σύζυγος και τα
εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου
υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους
του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα
τετραγωνικά μέτρα (150
τ.μ.) και η συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας,
όπως αυτή προσδιορίζεται
για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν
υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα
πέντε
χιλιάδων
(85.000) ευρώ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για
τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή
οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων (200.000) ευρώ για τον
έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του
και τα εξαρτώμενα τέκνα
τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα και
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η
σύζυγος και τα εξαρτώμενα
τέκνα της οικογένειάς του
να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
14

Χορηγείται έκπτωση εκατό τοις εκατό
(100%) στο φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγό και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε στα εν λόγω πρόσωπα, αν διαπι-

Θα πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) το συνολικό φορολογητέο
οικογενειακό εισόδημα του

Ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα που είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος).
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Ν. 4223/13 Ένα έτος.
(άρθρο 7,
παρ. 2) και
Ν. 4286/14
(άρθρο
δέ-

Κοινωνική πολιτική.

69.140

8.700.095
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4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

στώνεται οικονομική αδυναμία πληρω- προηγούμενου
φορολογιμής της συνολικής οφειλής για το οικείο κού έτους, σύμφωνα με τις
έτος.
διατάξεις του ν. 4172/13,
όπως ισχύουν, και κάθε
άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις
δώδεκα χιλιάδες (12.000)
ευρώ, προσαυξημένο κατά
χίλια (1.000) ευρώ για τον ή
την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
β) το σύνολο της επιφάνειας
των κτισμάτων στα οποία
κατέχουν δικαιώματα της
παρ. 2 του άρθ. 1 του
ν.4223/13, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα
εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου
υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους
του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα
τετραγωνικά μέτρα (150
τ.μ.),
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η
σύζυγος και τα εξαρτώμενα
τέκνα της οικογένειάς του
να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,
δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγός
του ή οποιοσδήποτε από τα
εξαρτώμενα μέλη τέκνα της
οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα

ΝΟΜΟΣ

κατο όγδοο)

159

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

τοις εκατό (80%) και άνω.

15

Απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο
ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων, της αξίας των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που
είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς
και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα
οποία βρίσκονται.

Τα κτίρια να είναι προγενέ- Όλα τα φυσικά Ν. 4223/13 Απεριόριστερα των εκάστοτε τελευ- πρόσωπα.
(άρθρο
5, στη
ταίων εκατό (100) ετών και
παρ. 2)
να έχουν χαρακτηριστεί ως
ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης.

16

Απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο
ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων για τα
έτη 2016, 2017 και 2018 της αξίας των
δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου
πόλης ή οικισμού.

Τα δικαιώματα στα γήπεδα Όλα τα φυσικά Ν. 4223/13
εκτός σχεδίου πόλης ή οι- πρόσωπα.
(άρθρο
5,
κισμού να ανήκουν σε φυπαρ. 2)
σικά πρόσωπα.
Ν. 4410/16
(άρθρο 64,
παρ. 5)
Ν. 4474/17
(άρθρο 13,
παρ. 2, Κεφαλαίου Β’).

Τρία
(3) Κοινωνική πολιέτη (2016, τική
2017,
2018)

17

Απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο
ΕΝΦΙΑ της αξίας των δικαιωμάτων επί
των οικοπέδων ή των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών, με εξαίρεση τις
επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για
τον ελλιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής
χρήσης ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες
βρίσκονται σιδηροτροχιές ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Α-

Τα οικόπεδα ή τα γήπεδα Όλα τα νομικά Ν. 4223/13
εκτός σχεδίου πόλης ή οι- πρόσωπα.
(άρθρο 4,
κισμού να χρησιμοποιούπαρ. Β1,
νται αποκλειστικά για τον
περ. δ και
ελλιμενισμό
αεροσκαφών
παρ.
Β2,
με εξαίρεση τις επιφάνειες
περ. η και
που χρησιμοποιούνται για
άρθρο 5,
τον ελλιμενισμό αεροσκαπαρ. 3,
φών ιδιωτικής χρήσης ή να
περ. β)
είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή να είναι εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και

ΑπεριόριΟικονομικές
στη για τα σχέσεις και Ανομικά
νάπτυξη.
πρόσωπα
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Πολιτισμός

4.482

678

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

νάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων του ν. γραμμών μεταφοράς ηλε3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρω- κτρικής ενέργειας, ή βρίμένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012).
σκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης
Δημοσίων Ακινήτων του ν.
3986/11 ή εντός Σχεδίου
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης
του ν. 4062/12.
18

Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά
οικοπέδου τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Λέσβου, της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη
νήσο Κω και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισμό της 21ης Ιουλίου
2017, αντίστοιχα, απαλλάσσονται από
τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2017 και 2018.

Τα κτίσματα να βρίσκονται Όλα τα φυσικά
στις δημοτικές ενότητες του και νομικά πρόΔήμου Λέσβου της Περιφέ- σωπα.
ρειας Βορείου Αιγαίου και
στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12ης
Ιουνίου 2017 και το σεισμό
της 21ης Ιουλίου 2017, αντίστοιχα.

Ν. 4223/13 2 έτη
(άρθρο 3,
(2017,
παρ. 4),
2018).
Ν. 4484/17
(άρθρο 13,
παρ. 1)

Κοινωνική πολιτική.
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Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά
οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός
ορίων του Δήμου Καλυμνίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τον σεισμό
της 21ης Ιουλίου 2017 απαλλάσσονται
από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2017 και
2018.

Τα κτίσματα να βρίσκονται Όλα τα φυσικά
εντός ορίων του Δήμου Κα- και νομικά πρόλυμνίων της Περιφέρειας σωπα.
Νοτίου Αιγαίου και έχουν
αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τον σεισμό της
21ης Ιουλίου 2017.

Ν. 4223/13 2 έτη
(άρθρο 3,
(2017,
παρ. 4)
2018).
Ν. 4484/17
(άρθρο 13),
Ν. 4509/17
(άρθρο 78)

Κοινωνική πολιτική.
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ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. Εξαιρούνται από τον ειδικό ετήσιο
φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της
αξίας των ακίνητων που βρίσκονται στην
Ελλάδα και έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ανεξάρτητα από τη χώρα
στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:
α) Εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρί- Οι μετοχές των εν λόγω εσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργα- ταιρειών να βρίσκονται σε
νωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή
αγορά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Τα νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες που αναφέρονται στην
περιγραφή.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15)
Ν. 3193/03
(άρθρο 15)
Ν. 3610/07,
Ν. 3842/10
(άρθρο 57)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 2,
περ. α, όπως
ισχύει)

β) Εταιρείες οι οποίες έχουν ακαθάριστα
έσοδα στην Ελλάδα από εμπορική,
μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα τα οποία είναι μεγαλύτερα των
ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα κατά το οικείο οικονομικό έτος.
Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους στην Ελλάδα και
για διάστημα επτά ετών από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για έκδοση
αρχικής οικοδομικής άδειας και εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν κτίρια ή
άλλες εγκαταστάσεις που πρόκειται να
ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση
βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικώς επιχείρησης.

Να έχουν ακαθάριστα έσοδα στην Ελλάδα από τις
προηγούμενες δραστηριότητες μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων τους από
ακίνητα.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 2,
περ. β, όπως
ισχύει)

Να ιδιοχρησιμοποιούν τα
κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις που ανεγείρουν για την
άσκηση βιομηχανικής τουριστικής ή εμπορικής γενικώς επιχείρησης.

Ν. 3943/11
(άρθρο 24,
παρ. 6)

γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν
εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.
89/1967, όπως τροποποιήθηκε και

Να ιδιοχρησιμοποιούν τα
ακίνητα στην Ελλάδα ως
γραφεία ή αποθήκες για
την κάλυψη των λειτουργι-

Ν. 3091/02 Από
(άρθρο 15,
1/1/2010
παρ. 2,
περ. γ, όπως
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Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
6.561

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
3.500.000
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5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/
1968, το ν. 27/1975, το ν.814/1978
και το ν. 2234/94 και πλοιοκτήτριες
εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα
ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην
Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή
αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις
της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την
κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

κών τους αναγκών ή να τα
εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές
επιχειρήσεις της παρούσας
περίπτωσης αποκλειστικά
ως γραφεία ή αποθήκες για
την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
Να υποβάλουν αίτηση στην
αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου
να διερευνηθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
απαλλαγής.

ισχύει)
Ν. 3943/11
(άρθρο 24,
παρ.7)

δ) Εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά πλειοψηφία στο
Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή εταιρείες
των οποίων η πλειοψηφία των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Να αποτελεί εταιρεία που
ανήκει κατά πλειοψηφία
στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε
νπδδ ή εταιρεία της οποίας
η πλειοψηφία των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από νπδδ.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 2,
περ. δ, όπως
ισχύει)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

ε) Το Ελληνικό Δημόσιο και οι αποκε- Να πρόκειται για τα νομικά
ντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που πρόσωπα που αναφέρονται
λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, αλλο- στην περιγραφή.
δαπά κράτη με τον όρο της αμοιβαιότητας, οι γνωστές θρησκείες και δόγματα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος, το Ιερό
Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά
Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο Όρος,
το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως,
το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 2,
περ. ε, όπως
ισχύει)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό / Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη / Πολιτισμός
(Θρησκεία).

στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδε- α) Να πρόκειται για νομικά
δειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα
πρόσωπα που επιδιώ-

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,

Κοινωνική πολιτική.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς,
θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για
τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν
για τους σκοπούς αυτούς, για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται εφόσον το
προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται
αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση
αυτών των σκοπών, καθώς και για τα
ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

κουν τους αναφερόμενους στην περιγραφή
σκοπούς, εφόσον αφορούν ακίνητα που:
- ιδιοχρησιμοποιούν για
τους σκοπούς αυτούς,
- εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται
για την εκπλήρωση των
σκοπών αυτών,
- αποδεδειγμένα
είναι
κενά,
- δεν αποφέρουν κανένα
εισόδημα.
β) Να υποβάλουν αίτηση
στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να διερευνηθεί
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής.

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

παρ. 2,
περ. στ,
όπως ισχύει)

ζ) Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί Να πρόκειται για νομικά
κοινωνικής
ασφάλισης,
εταιρείες πρόσωπα που αναφέρονται
συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη στην περιγραφή.
περιουσία και ανώνυμες εταιρείες
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
(ΑΕΕΑΠ), οι οποίες συνιστούν εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καθώς και θυγατρικές αυτών εταιρείες του άρθρου 22
παρ. 3 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του
ν.2778/1999, που εποπτεύονται από
αρχή της χώρας της καταστατικής
του έδρας, εκτός αυτών των οποίων η
καταστατική έδρα βρίσκεται σε μη
συνεργάσιμα κράτη, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ν. 3091/02 Από
(άρθρο 15, 1/1/2011
παρ. 2, περ.
ζ, όπως ισχύει)
Ν. 3943/11
(άρθρο 24,
παρ. 8)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. Εξαιρούνται από τον ειδικό ετήσιο
φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) οι εξής
κατηγορίες επιχειρήσεων, εφόσον έχουν
την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με
εξαίρεση τα μη συνεργάσιμα κράτη.
α) ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν εφόσον τα φυσικά πρόσωπα έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα. Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των
μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες,
οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά,
β) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε
φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν
τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα
φυσικά πρόσωπα έχουν ΑΦΜ στην
Ελλάδα,
γ) προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά
πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι
εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και
με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά
πρόσωπα έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα,
δ) εταιρείες, των οποίων το σύνολο των
ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή με-

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΕ που έχουν ονομαστικές
μετοχές ή που δηλώνουν τα
φυσικά πρόσωπα που τις
κατέχουν και τα φυσικά
πρόσωπα έχουν ΑΦΜ στην
Ελλάδα. Επιπλέον και ΑΕ
με ανώνυμες μετοχές εφόσον το σύνολο των μετοχών
τους καταλήγει σε εταιρείες,
οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση
σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
ΕΠΕ εφόσον τα εταιρικά
μερίδια ανήκουν σε φυσικά
πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα
και αυτά έχουν ΑΦΜ στην
Ελλάδα.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 3,
περ. α, β,
και γ, όπως
ισχύουν)
Ν. 4254/14
(άρθρο τρίτο,
υποπαρ. Γ.7)
Ν. 4446/16
(άρθρο 102,
παρ.1)

Προσωπικές εταιρείες εφόσον οι εταιρικές μερίδες
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή δηλώνουν τα φυσικά
πρόσωπα και αυτά έχουν
ΑΦΜ στην Ελλάδα.
α) Να πρόκειται για εταιρείες που αναφέρονται

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
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Πολιτισμός (Κοινωφελή Ιδρύμα-

ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ρίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή
στην περιγραφή,
αλλοδαπό εφόσον αποδεδειγμένα επι- β) να ιδιοχρησιμοποιούν τα
διώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοακίνητα για κοινωφελή
πούς για τα ακίνητα που χρησιμοποισκοπό,
ούνται για το σκοπό αυτόν,
γ) να υποβάλλουν αίτηση
στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να διερευνηθεί
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής.
ε) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί- Να πρόκειται για τα νομικά
ου, τα κάθε είδους ημεδαπά ταμεία ή πρόσωπα που αναφέρονται
ημεδαποί οργανισμοί κοινωνικής α- στην περιγραφή.
σφάλισης, οι ημεδαπές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Αρχαιολογική Εταιρεία, τα ημεδαπά μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών,
οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, οι
ημεδαποί συνεταιρισμοί που έχουν
συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους,
οι ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές
επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα που
υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3647/08, καθώς και τα ημεδαπά
κληροδοτήματα με κοινωφελή σκοπό,
τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα που
εποπτεύονται από δημόσια αρχή και
τα ημεδαπά σωματεία. Αν το σύνολο ή
μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των
ανωτέρω περιπτώσεων α, β, γ ανήκει
σε εταιρεία, οι μετοχές της οποίας
βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά,
δεν απαιτείται περαιτέρω Δήλωση φυσικών προσώπων για την εταιρεία αυτή, κατά το ποσοστό συμμετοχής της.
Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των
εταιρειών των ανωτέρω α, β και γ πε-
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

παρ. 3,
περ. δ, όπως
ισχύει)

τα).

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 3,
περ. ε, όπως
ισχύει)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ριπτώσεων κατέχουν «ή διαχειρίζονται»
πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων
παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
κλειστού τύπου, εταιρείες διαχείρισης
αμοιβαίων κεφαλαίων «εταιρείες διαχείρισης ή/και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και
αμοιβαίων κεφαλαίων», εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, η καταστατική
έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη
συνεργάσιμο κράτος, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 4
και 5 του άρθρου 51Α του ΚΦΕ και
εποπτεύονται από αρχή της χώρας της
έδρας τους, καθώς και θεσμικοί επενδυτές που λειτουργούν σε οργανωμένη
αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή νοείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.2778/1999 (ΦΕΚ
295Α), δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυσικών προσώπων κατά το
ποσοστό συμμετοχής τους. Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω περιπτώσεων α, β,
γ «κατέχει ή διαχειρίζεται» νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει
την έδρα του σύμφωνα με το καταστατικό του σε άλλη εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης χώρα «με την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο»
απαιτείται, για να χορηγηθεί απαλλα-
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

γή, να συντρέχουν για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα οι ίδιες
προϋποθέσεις.
Γ. Εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εταιρείες που
έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε τρίτη χώρα εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι
αναφερόμενες στην ανωτέρω περίπτωση
Β της παρούσας υπό στοιχεία α, β και γ
περιπτώσεις, εφόσον η καταστατική τους
έδρα δεν βρίσκεται σε κράτη μη συνεργάσιμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η καταστατική έδρα να μη
βρίσκεται σε κράτη μη συνεργάσιμα και να συντρέχουν οι αναφερόμενες στην
παρ. 3 περ. α, β και γ του
άρθρου 15 του ν.3091/02
όπως ισχύει.

Ν. 3091/02
(άρθρο 15,
παρ. 4, όπως
ισχύει)
Ν. 4223/13
(άρθρο 33,
παρ. 4)
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Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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6. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1

Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς το Δημόσιο και οι λογαριασμοί που
συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου.

Δημόσιο

Ν.2961/011 Απεριόρι(άρθρο 25,
στη
παρ. 1, περ.
α)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Α΄, παρ.
8, περ. β)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

2

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή 0,5% σε κληρονομιές που περιέρχονται σε δήμους, κοινότητες, ιερές
μονές, ιερούς ναούς, το ιερό κοινό του
Παναγίου Τάφου, την Ιερά Μονή του
Όρους Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της
Αλβανίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, την Εκκλησία της Κύπρου, τα νπδδ
και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

Δήμοι, κοινότητες,
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ιερές
μονές, ορθόδοξες
εκκλησίες κ.λπ.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρα 25,
στη
παρ. 3, περ.
α και 29
παρ. 5)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Α΄, παρ.
9 και 14)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

3

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή 0,5% για κληρονομιές που περιέρχονται στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται
στην Ελλάδα και (από 1-8-2017) στα
κράτη-μέλη της ΕΕ ή στις χώρες του
ΕΟΧ και επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, κοινωφελείς κ.λπ.

Να επιδιώκονται αποδε- Μη κερδοσκοπιδειγμένα σκοποί εθνωφελείς κού
χαρακτήρα
ή θρησκευτικοί ή σε ευρύ- νομικά πρόσωπα.
τερο κύκλο φιλανθρωπικοί
ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρα 25,
στη
παρ. 3, περ.
β και 29
παρ. 5)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Α΄, παρ.
9 και 14)
Ν. 4484/17
(άρθρο 15)

Κοινωνική πολιτική.

4

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ- Όρος της αμοιβαιότητας.
ντελεστή 0,5% για κληρονομιές που πε-

Αλλοδαπά
μη Ν. 2961/01
κερδοσκοπικού
(άρθρα 25,

Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

Δράσεις στο εξωτερικό (Διεθνείς

Όπου για συντομία αναφέρεται ν. 2961/2001, εννοείται ο Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266Α).
1
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6. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ριέρχονται σε αλλοδαπά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα, που
εδρεύουν σε τρίτες
χώρες (πλην της
ΕΕ και του ΕΟΧ).

παρ. 3, περ.
β και 29
παρ. 5)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Α΄, παρ.
9 και 14)
Ν. 4484/17
(άρθρο 15)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Να επιδιώκονται αποδε- Κληροδοτήματα
Ν. 2961/01 Απεριόριδειγμένα σκοποί εθνωφελείς του άρθρου 50 (άρθρο 25,
στη
ή θρησκευτικοί ή σε ευρύ- του ν. 4182/13.
παρ. 3,
τερο κύκλο φιλανθρωπικοί
περ. β)
ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφεΝ. 3842/10
λείς, κατά την έννοια του
(άρθρο 25,
άρθρου 1 του ν. 4182/13.
εν. Α΄, παρ.
9 και 14)
Ν. 4484/17
(άρθρο 15)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
σχέσεις).

5

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή 0,5% για περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/13 (κληροδοτήματα).

6

Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο- Διεθνείς συμβάσεις – όροι Αλλοδαποί
μιάς οι αλλοδαποί, εφόσον προβλέπεται της αμοιβαιότητας.
απαλλαγή τους με διεθνείς συμβάσεις ή
υπάγονται σε ελαφρύτερη φορολόγηση,
ανάλογη με τη φορολογική νομοθεσία
του αλλοδαπού κράτους και πάντα στο
πλαίσιο της αμοιβαιότητας.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 25, στη
παρ. 1
περ. δ)

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

7

Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς
η τραπεζική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό τράπεζας (joint account) και η κοινή
μερίδα αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κληρονόμοι καταθέτη σε κοινό λογαριασμό,
πλην
των κληρονόμων
του τελευταίου εν
ζωή καταθέτη.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 25, στη
παρ. 2
περ. γ)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

8

Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιών οι μεταβιβάσεις πλοίων ή μετοχών
ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εται-

Κληρονόμοι πλοί- Ν. 27/75
Απεριόριων, μετοχών ή με- (άρθρο 29,
στη
ριδίων πλοιοκτη- παρ. 1, περ.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτι-

172

Κοινωνική πολιτική.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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6. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α

9

10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους
πλοία υπό ελληνική ή ξένη σημαία, άνω
των 1.500 κόρων ολικής χωρητικότητας,
καθώς και των μετοχών ή μεριδίων εταιριών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άμεσα ή μέσω ενδιάμεσων εταιρειών χαρτοφυλακίου τις
μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.

τριών εταιρειών.

Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς
ποσό 1.500 ευρώ, για κληρονόμους αποβιωσάντων κατά τη διάρκεια πολέμου
υπό τη σημαία του ελληνικού κράτους.

Ανιόντες,
κατιό- Ν. 2961/01
ντες, χήρα, ανήλι- (άρθρο 27)
κοι άρρενες αδελφοί ή άγαμες αδελφές.

Κατοικία ή οικόπεδο που αποκτάται αι- α) Να μην καλύπτονται οι Σύζυγος,
τέκνα
τία θανάτου από σύζυγο ή τέκνα του
στεγαστικές ανάγκες του του κληρονομουκληρονομούμενου κατά πλήρη κυριότηδικαιούχου από ακίνητα μένου ή πρόσωπο
τα, εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό εξ αδιπου βρίσκονται σε δήμο με το οποίο ο
αιρέτου, απαλλάσσεται από το φόρο, εή κοινότητα με πληθυ- κληρονομούμενος
φόσον ο κληρονόμος ή κληροδόχος ή ο
σμό άνω των τριών χιλιά- είχε
συνάψει
σύζυγος αυτού ή τα ανήλικα τέκνα τους
δων (3.000) κατοίκων.
σύμφωνο συμβίωδεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας β) Να μην εκποιηθεί το σης.
ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή
απαλλασσόμενο ακίνητο Δικαιούχοι
της
ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί
για μια πενταετία.
απαλλαγής είναι
τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς γ) Οι στεγαστικές ανάγκες οι Έλληνες και οι
τους ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε
καλύπτονται, αν το συ- πολίτες των κραοικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μενολικό εμβαδόν όλων των τών-μελών
της
ρίδιο οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί
αντίστοιχων ακινήτων του Ευρωπαϊκής Ένωεμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεδικαιούχου, του/της συ- σης και, από 7-6γαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε
ζύγου και των ανήλικων 2017, των χωρών
δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των
τέκνων του, συναθροιζο- του ΕΟΧ.
τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.
μένων των κληρονομιαίΗ απαλλαγή παρέχεται για αξία:
ων, πλην αυτού για το
α) κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για
οποίο ζητείται απαλλαγή,
κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και
είναι εβδομήντα (70) τ.μ.
μέχρι 250.000 ευρώ για κάθε έγγαμο,
για ένα άτομο (δικαιούδιαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα
χο) ή για συζύγους, προ-
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

γ)
Ν. 4110/13
(άρθρο 24,
παρ. 2)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
λία).

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 26)
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Α΄, παρ.
10)
Ν. 4356/15
Ν. 4474/17
(άρθρο 14)

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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6. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

που έχει την επιμέλεια των τέκνων
του. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται υπό
προϋποθέσεις, κατά 25.000 ευρώ για
καθένα από τα δύο πρώτα και κατά
30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα
από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του.
Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου,
επιφανείας εκάστου 20 τ.μ.
β) οικοπέδου μέχρι 50.000 ευρώ για
κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και
μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο,
διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα
που έχει την επιμέλεια των τέκνων του
προσαυξανόμενη, υπό προϋποθέσεις,
κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα
δύο πρώτα και κατά 15.000 ευρώ για
το τρίτο και καθένα από τα επόμενα
ανήλικα τέκνα του, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος, εφόσον
στο δικαιούχο περιέρχεται μία μόνο
κατοικία ή ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα
και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

σαυξανόμενα κατά είκοσι
(20) τ.μ. για καθένα από
τα δύο πρώτα τέκνα τους
και κατά είκοσι πέντε
(25) τ.μ. για το τρίτο και
καθένα από τα επόμενα
τέκνα, των οποίων την
επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.

11

Μειώνεται ο φόρος κληρονομιάς κατά Ο κληρονόμος να είναι α- Ανάπηροι
10%, όταν πρόκειται για κληρονόμο με νάπηρος.
αναπηρία άνω του 67%.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 29, στη
παρ. 3)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Α΄,
παρ. 14)

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

12

Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς
ποσό 400.000 ευρώ ανά δικαιούχο, εφόσον δικαιούχοι είναι σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου χωρίς να
ισχύει το αφορολόγητο κλιμάκιο και με

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 25,
στη
παρ. 2, περ.
ζ),
Ν. 3815/10

Κοινωνική πολιτική.

Η απαλλαγή για τον επιζώντα σύζυγο παρέχεται εφόσον από το γάμο ή τη σύναψη του συμφώνου συμβίωσης έχουν παρέλθει πέ-

Σύζυγος και ανήλικα τέκνα του
κληρονομουμένου
ή πρόσωπο με το
οποίο ο κληρονο-
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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6. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

αντίστοιχο περιορισμό των κλιμακίων της ντε (5) έτη. Επίσης χορηγεί- μούμενος είχε συ- (άρθρο
1,
κλίμακας της Α΄ κατηγορίας.
ται μόνο στα ανήλικα τέκνα νάψει
σύμφωνο παρ. 7)
του κληρονομουμένου.
συμβίωσης, με τις Ν. 4356/15
διατάξεις του ν.
4356/15.
13

Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομίας τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν
περιέλθει στον κληρονομούμενο αιτία
δωρεάς ή γονικής παροχής από τους γονείς αυτού και κληρονομούνται από αυτούς.

14

Απαλλάσσεται από το φόρο η κληρονομιά η οποία περιέρχεται σε σύζυγο, τέκνα, γονείς ή αδέλφια στρατιωτικού που
απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, σε εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας
αυτής.

15

Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομίας
η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην
αλλοδαπή Έλληνα υπηκόου που είναι
εγκατεστημένο σε αυτή για δέκα (10)
τουλάχιστον συναπτά έτη. Δεν περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημόσιων υπαλλήλων, στρατιωτικών
και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

Τα περιουσιακά στοιχεία να Γονείς του κληροείχαν περιέλθει στον κλη- νομουμένου.
ρονομούμενο αιτία δωρεάς
ή γονικής παροχής.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 25, στη
παρ. 2, περ.
στ)
Ν. 3091/02
(άρθρο 12,
παρ. 4)

Σύζυγος,
τέκνα, Ν. 2961/01
γονείς ή αδέλφια (άρθρο 25,
θανόντος στρατιω- παρ. 2,
τικού.
περ. η)

Ο κληρονομούμενος να ήταν εγκατεστημένο στην αλλοδαπή για δέκα (10) τουλάχιστον συναπτά έτη.

Σύζυγος,
τέκνα,
γονείς ή αδέλφια
του κληρονομουμένου.
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Κοινωνική πολιτική.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 25
στη
παρ. 2,
περ. ε)
Ν. 3943/11
(άρθρο
23
παρ. 1)

Κοινωνική πολιτική.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

Α. ΔΩΡΕΕΣ
1

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών το
Δημόσιο και λογαριασμοί που συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου.

Δημόσιο.

Ν. 2961/011 Απεριόρι(άρθρο 43, στη
εν. Γ’ περ.α)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Α’, παρ.
8, περ. β)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

2

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή (μετά την αφαίρεση αφορολόγητου 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις χρηματικές δωρεές) των δωρεών που συνιστώνται προς δήμους, κοινότητες, ιερές μονές, ιερούς ναούς, το ιερό κοινό του Παναγίου Τάφου, την Ιερά Μονή του Όρους
Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα νπδδ, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, την Εκκλησία της Κύπρου.

Δήμοι, κοινότητες,
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ιερές
μονές, ορθόδοξες
εκκλησίες κ.λπ.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 43, στη
εν. Β’, περ.α)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Α’, παρ.
16)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

3

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς οι
δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων από ανώνυμους και μη δωρητές, εφόσον οι δωρεές
αυτές διοργανώνονται σε πανελλαδικό
επίπεδο με την πρωτοβουλία φορέων για
σκοπούς αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς.

Οι δωρεές να διοργανώνο- Φυσικό ή νομικό Ν. 2961/01 Απεριόρινται από φορείς σε πανελ- πρόσωπο.
(άρθρο 43, στη
λαδικό επίπεδο.
εν. Β’, περ.
Να εξυπηρετούν αποδεβα)
δειγμένα φιλανθρωπικούς
Ν. 3842/10
σκοπούς.
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
16)

Κοινωνική πολιτική.

4

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ- Να επιδιώκονται αποδε- Μη
ντελεστή 0,5% (μετά την αφαίρεση αφο- δειγμένα σκοποί εθνωφε- κού

κερδοσκοπι- Ν. 2961/01 Απεριόριχαρακτήρα (άρθρο 43, στη

Κοινωνική πολιτική.

Όπου για συντομία αναφέρεται ν. 2961/2001, εννοείται ο Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266Α).
1
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7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ρολόγητου 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις
χρηματικές δωρεές) των δωρεών που συνιστώνται υπέρ των μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, νομικών προσώπων που επιδιώκουν εθνωφελείς, κοινωφελείς κ.λπ.
σκοπούς και βρίσκονται στην Ελλάδα
και, από 1-8-2017, στα κράτη-μέλη της
ΕΕ ή στις χώρες του ΕΟΧ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

λείς, ή σε ευρύτερο κύκλο νομικά πρόσωπα.
φιλανθρωπικοί, ή εκπαιδευτικοί, ή καλλιτεχνικοί ή
κοινωφελείς ή θρησκευτικοί.

5

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ- Όρος της αμοιβαιότητας.
ντελεστή 0,5% (μετά την αφαίρεση αφορολόγητου 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις
χρηματικές δωρεές) των δωρεών που συνιστώνται υπέρ των αλλοδαπών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικών προσώπων.

6

7

Αλλοδαπά
μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα, που
εδρεύουν σε τρίτες
χώρες (πλην της
ΕΕ και του ΕΟΧ)

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

εν. Β’, περ.α)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
16)
Ν. 4484/17
(άρθρο 15)
Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 43, στη
εν. Β’, περ.α)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
16)
Ν. 4484/17
(άρθρο 15)

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή 0,5% (μετά την αφαίρεση αφορολόγητου 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις
χρηματικές δωρεές) των δωρεών που συνιστώνται υπέρ των περιουσιών του άρθρου 50 του ν. 4182/13 (κληροδοτήματα).

Να επιδιώκονται αποδε- Κληροδοτήματα
Ν. 2961/01 Απεριόριδειγμένα σκοποί εθνωφε- του άρθρου 50 (άρθρο 43, στη
λείς, ή σε ευρύτερο κύκλο του ν. 4182/13.
εν. Β’, περ.α)
φιλανθρωπικοί, ή εκπαιΝ. 3842/10
δευτικοί, ή καλλιτεχνικοί ή
(άρθρο 25,
κοινωφελείς ή θρησκευτιεν.Α’, παρ.
κοί, κατά την έννοια του
16)
άρθρου 1 του ν. 4182/13.
Ν. 4484/17
(άρθρο 15)

Κοινωνική πολιτική.

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς οι
δωρεές των κάθε φύσεως περιουσιακών
στοιχείων που καταρτίζονται μεταξύ των
εκκλησιαστικών προσώπων της περ. α’
της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα
φορολογίας κληρονομιών-δωρεών.

Οι δωρεές να καταρτίζονται
μεταξύ των εκκλησιαστικών
προσώπων της περ. α’ της
παρ. 3 του άρθρου 25 του
ν. 2961/01.

Πολιτισμός
(Θρησκεία).

Ιεροί ναοί, ιερές
μονές, το ιερό
κοινό του Παναγίου Τάφου, η Ιερά
Μονή του Όρους
Σινά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων,
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Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 43, στη
εν. Β’, περ.
ββ)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
16)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

το
Πατριαρχείο
Αλεξάνδρειας,
η
Εκκλησία της Κύπρου, η ορθόδοξη
Εκκλησία της Αλβανίας.
8

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι
χωρίς αντάλλαγμα μεταβιβάσεις μετοχών
και άλλων κινητών αξιών, με οποιουσδήποτε τυχόν περαιτέρω όρους, οι οποίες
διενεργούνται από το Δημόσιο ή από τη
Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ ΑΕ) ή προς το Δημόσιο ή τη ΔΕΚΑ
ΑΕ.

Φυσικό ή νομικό Ν.2961/01
Απεριόριπρόσωπο, Δημόσι- (άρθρο 43, στη
ο, ΔΕΚΑ ΑΕ.
εν.Γ’, παρ.2,
περ.ε’)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

9

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι Διεθνείς συμβάσεις αλλοδαποί, εφόσον προβλέπεται απαλ- Όρος της αμοιβαιότητας.
λαγή τους με διεθνείς συμβάσεις ή υπάγονται σε ελαφρύτερη φορολόγηση, ανάλογη με την φορολογική νομοθεσία του
αλλοδαπού κράτους και πάντα στα πλαίσια της αμοιβαιότητας.

Αλλοδαποί

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 43, στη
εν.Γ’, περ.α’)

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

10

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών βοηθήματα ή αποζημιώσεις καταβαλλόμενα λόγω θανάτου του ασφαλισμένου από
ασφαλιστικά ταμεία ή ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Χήρα, τέκνα, γο- Ν. 2961/01 Απεριόρινείς, άγαμες α- (άρθρο 43, στη
δελφές κληρονο- εν.Γ, περ.β’)
μούμενου.

Κοινωνική πολιτική.

11

Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών, η
χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση κινητών
ή ακινήτων από το Δημόσιο, δήμους,
κοινότητες, νπδδ.

Φυσικά ή νομικά Ν. 2961/01 Απεριόριπρόσωπα.
(άρθρο 43, στη
εν.Γ, περ.γ’)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

12

Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών
χρηματικά ποσά μέχρι ογδόντα χιλιάδες
(80.000) ευρώ συνολικά ανά δικαιούχο,
που καταβάλλονται, εφάπαξ ή περιοδι-

Στρατιωτικός που απεβίωσε Σύζυγος και ανή- Ν. 2961/01 Απεριόρικατά την εκτέλεση διατε- λικα τέκνα.
(άρθρο 43, στη
ταγμένης υπηρεσίας συνεεν.Γ, περ.στ’)
παγόμενης
επαυξημένο
Ν. 3522/06,

Κοινωνική πολιτική.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

κά, σε σύζυγο και ανήλικα τέκνα στρατι- κίνδυνο και προδήλως και
ωτικού που απεβίωσε κατά την εκτέλεση αναμφισβήτητα λόγω αυτής.
διατεταγμένης υπηρεσίας συνεπαγόμενης επαυξημένο κίνδυνο και προδήλως
και αναμφισβήτητα λόγω αυτής.

(άρθρο
παρ.2,
περ.στ’)

13

Μειώνεται ο φόρος δωρεάς κατά 10%, Ο δωρεοδόχος να είναι α- Ανάπηροι
όταν πρόκειται για δωρεοδόχο με ανα- νάπηρος.
πηρία άνω του 67%.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 29, στη
παρ. 3)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
14)

14

Δεν θεωρούνται δωρεές για την επιβολή
του φόρου οι δωρεές χρηματικών ποσών
που συνιστώνται αποκλειστικά για την
αγορά ή ανέγερση ακινήτων, η οποία εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις
της περίπτωσης γ’ του άρθρου 17 του
ΚΦΕ, μέχρι του ποσού το οποίο εξαιρείται από αυτές.

Αγοραστές ακινήτων ή κάτοχοι οικοπέδων στα οποία
ανεγείρουν
οικοδομή.

Ν. 2961/01
(άρθρο 34,
εν. Α’, παρ.
5)
Ν. 3986/11
(άρθρο
33
παρ. 4 & 5)

15

Απαλλάσσεται από το φόρο η μεταβίβαση με δωρεά μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν,
άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές ή τα μερί-

Δωρεοδόχοι μετοχών ή μεριδίων
πλοιοκτητριών εταιρειών.

Ν.
27/75 Απεριόρι(άρθρο 26) στη
και
Ν.
4110/13
(άρθρο
24
παρ. 1)

Η δωρεά χρηματικού ποσού
να συνίσταται αποκλειστικά
για αγορά ή ανέγερση ακινήτων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16,

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ)

Ίσχυσε
Οικονομικές
από
σχέσεις και α17/12/10 νάπτυξη
έως
31/12/13.
Η διάταξη
ενεργοποιείται
αυτόματα,
εφόσον
υπάρχει
διάταξη
του ΚΦΕ
περί
απαλλαγής
από το πόθεν έσχες.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

δια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.
16

Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεάς η Το ακίνητο να χρησιμοποι- Κτηριακές Υποδο- Ν. 4199/13 Για
όσο Ειδικές δράσεις
απόκτηση ακινήτων, με χαριστική δικαι- ηθεί για την ανέγερση δη- μές ΑΕ
(άρθρο 132
χρονικό
του κράτους στο
οπραξία από την εταιρεία «Κτηριακές μόσιων υποδομών.
παρ. 6, περ. διάστημα
εσωτερικό.
Υποδομές ΑΕ» και αντιμετωπίζεται φορο6.5),
το μετοχιλογικά ως απόκτηση ακινήτων απευθείας
Ν. 4313/14 κό της κεαπό το Δημόσιο.
(άρθρο 76
φάλαιο
παρ. 5)
ανήκει
αποκλειστικά στο
Ελληνικό
Δημόσιο.

17

Απαλλάσσονται από το φόρο οι δωρεές
χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων ή παροχών που
πραγματοποιούνται για την ανακούφιση
πληγέντων από σεισμό, πυρκαγιά ή
πλημμύρα.

Η δωρεά να συνίσταται αποκλειστικά για την ανακούφιση πληγέντων από
φυσικές καταστροφές.

Οι πληγέντες από
φυσικές
καταστροφές ή οι οικογένειες
ατόμων
που έχασαν τη
ζωή τους εξαιτίας
τους.

Άρθρο 8 της
από
26/7/2018
ΠΝΠ (ΦΕΚ
Α138)
και
άρθρο 43 ν.
2961/01
(εν. Β’, περ.
βγ)

18

Απαλλάσσεται από τον φόρο κάθε σύμ- α) Το αντικείμενο της δωβαση δωρεάς μεταξύ ιδιώτη ως δωρητή
ρεάς να είναι αγαθό, υκαι Δημοσίου ως δωρεοδόχου που αφοπηρεσία ή έργο.
ρά προμήθεια αγαθών, παροχή υπηρε- β) Η δαπάνη να καλύπτεται
σιών ή εκτέλεση έργων και πληροί οριεξολοκλήρου από τον
σμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές προδωρητή.
βλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 γ) Η συγκρότηση επιτροπής
του αρ. 55 του ν. 4557/18.
για την επίβλεψη της διαδικασίας κ.λπ.

Φορείς δημόσιου
τομέα
(όπως
προσδιορίζεται
στην περ. α, παρ.
1 του αρ. 14 του
ν. 4270/2014)

Ν. 4182/13 Απεριόρι(άρθρο 3A)
στη
Ν. 4557/18
(άρθρο 55)

19

Απαλλάσσονται από τον φόρο οι δωρεές Οι δωρεές να πραγματοποι- Ανώνυμη εταιρεία Ν. 4564/18 Καθ’
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Εντός τριε- Κοινωνική πολιτίας
από τική
την κήρυξη
της
πληγείσας
περιοχής
σε
κατάσταση
έκτακτης
ανάγκης
πολιτικής
προστασίας.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

όλη Κοινωνική πολι-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

που συστήνονται υπέρ της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού, με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Υγεία ΑΕ» που
αποτελεί τον φορέα υλοποίησης των έργων της σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου.

ούνται για την υλοποίηση ειδικού
σκοπού (αρ. 3, παρ.
των έργων της σύμβασης «Πρωτοβουλία για 4, περ. 4.5)
μεταξύ
του
Ιδρύματος την Υγεία ΑΕ»
Σταύρος Νιάρχος και του
Ελληνικού Δημοσίου.

τη
διάρ- τική
κεια
του
φορέα υλοποίησης.

Απαλλάσσεται από τον φόρο κάθε σύμβαση δωρεάς έκτασης εντός Επιχειρηματικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ και από
επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Η επιχείρηση να μην μεταβιβάσει σε τρίτο την εν λόγω
έκταση και να λειτουργήσει
σε αυτήν δραστηριότητα του
άρθρου 43, παρ.1, για 5
έτη τουλάχιστον, από την
υπογραφή της σύμβασης
δωρεάς.

Επιχειρήσεις που Ν. 3982/11
εγκαθίστανται ε- (άρθρο 62)
ντός του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Οι δικαιούχοι να μην έχουν:
α) δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή
οίκησης σε άλλο διαμέρισμα ή οικία που να
πληροί τις στεγαστικές
τους ανάγκες,
β) δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή ιδανικό
μερίδιο οικοπέδου,
γ) δικαίωμα εκποίησης του
απαλλασσόμενου ακινήτου πριν την πάροδο μιας
πενταετίας.

Τέκνα δωρητή (ενήλικα).
Δικαιούχοι
της
απαλλαγής είναι
οι Έλληνες και οι
πολίτες των κρατών-μελών
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
και,
από
7/6/2017,
των
χωρών του ΕΟΧ.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 43, στη
εν. Α’)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’,
παρ.15 )
Ν. 4474/17
(άρθρο 14)

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

Β. ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1

Απαλλαγή πρώτης κατοικίας. Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή εξ
ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα
α) κατοικίας δεν υπόκειται σε φόρο αξία
μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε άγαμο δικαιούχο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχει την επιμέλεια των τέκνων
του, προσαυξανόμενη υπό προϋποθέσεις, κατά 25.000 ευρώ για καθένα από
τα δύο πρώτα και κατά 30.000 ευρώ για
το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού
χώρου, επιφανείας εκάστου 20 τ.μ.
β) οικοπέδου, δεν υπόκειται σε φόρο αξία μέχρι 50.000 ευρώ για άγαμο δικαιούχο και μέχρι 100.000 ευρώ για έγγαμο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

που έχει την επιμέλεια των τέκνων του,
προσαυξανόμενη κατά 10.000 ευρώ για
καθένα από τα δύο πρώτα και κατά
15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα
από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του.
2

Μειώνεται ο φόρος γονικής παροχής κα- Ο δικαιούχος της γονικής Ανάπηροι
τά 10% όταν πρόκειται για τέκνο με α- παροχής να είναι ανάπηναπηρία άνω του 67%.
ρος.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρα 29, στη
παρ. 3 και
44 παρ. 1)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
14)

3

Δεν θεωρούνται γονικές παροχές για την
επιβολή του φόρου οι γονικές παροχές
χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά η ανέγερση
ακινήτων, η οποία εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της περ. γ’ του
άρθρου 17 του ΚΦΕ μέχρι του ποσού το
οποίο εξαιρείται από αυτές.

Αγοραστές ακινήτων ή κάτοχοι οικοπέδων στα οποία
ανεγείρουν
οικοδομή.

Ν. 2961/01
(άρθρα 34,
εν. Α΄ παρ.
5),
Ν. 3986/11
(άρθρο
33
παρ. 4 & 5)

4

Απαλλάσσεται από τον φόρο η μεταβίβαση με γονική παροχή μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή
ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που

Τέκνα δωρητή μετοχών ή μεριδίων
πλοιοκτητριών εταιρειών.

Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 43) στη
και
Ν.
4110/13
(άρθρο
24
παρ. 1)

Η γονική παροχή χρηματικού ποσού να συνίσταται
αποκλειστικά για αγορά ή
ανέγερση ακινήτων.
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Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ)

Ίσχυσε
Οικονομικές
από
σχέσεις και α17/12/10 νάπτυξη
έως
31/12/13.
Η διάταξη
ενεργοποιείται
αυτόματα εφόσον υπάρχει
διάταξη
του ΚΦΕ
περί
απαλλαγής
από το πόθεν έσχες.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές
ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών
εταιρειών.
Γ. ΚΕΡΔΗ
1

Απαλλάσσονται από το φόρο κερδών λαχειοφόρες ομολογίες που με ειδικούς
νόμους εξαιρούνται.

2

Απαλλάσσονται από το φόρο τα έπαθλα
που προσφέρονται μέσω προγράμματος
δημόσιων κληρώσεων στους τυχερούς
που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη
χρήση κάρτας ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο
πληρωμής για την αγορά αγαθών ή τη
λήψη υπηρεσιών.

Τα χρηματικά ή άλλα έπαθλα που προσφέρονται στο
πλαίσιο του άρθρου 70 του
ν. 4446/2016.

Κάτοχοι
ειδικών Ν. 2961/01 Απεριόριλαχειοφόρων ομο- (άρθρο 59, στη
λογιών.
παρ. 1)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Τυχεροί δημόσιων
κληρώσεων
που
διενεργούνται μεταξύ
χρηστών
καρτών ή άλλων
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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Ν. 2961/01 Απεριόρι(άρθρο 59, στη
παρ. 2)
Ν. 4484/17
(άρθρο 72)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

700

2.650.000

15

120.000

1

1.300

1

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Το Δημόσιο, τα νπδδ κ.λπ. Δημόσιο,
δήμοι, ΑΝ 1521/50
σης ακινήτων κατά την αγορά ακινήτου να έχουν την ιδιότητα του κοινότητες, ιεροί (άρθρο 6
το Δημόσιο, τα νπδδ κ.λπ.
αγοραστή.
ναοί, ιερές μονές, περ. γ)
νπδδ.

2

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Να γίνεται για δημόσια ωακινήτων η αναγκαστική απαλλοτρίωση φέλεια υπέρ του Δημοσίου
ακινήτου για δημόσια ωφέλεια υπέρ του και των νπδδ.
Δημοσίου και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου.

Ιδιοκτήτες ακινή- ΑΝ 1521/50 Απεριόριτων που απαλλο- (άρθρο
6, στη
τριώνονται
ανα- περ. ζ)
γκαστικά.

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

3

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
ακινήτων η σύμβαση ανταλλαγής ακινήτων, μεταξύ του Δημοσίου και νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου.

Δημόσιο και νπδδ.

ΑΝ 1521/50 Απεριόρι(άρθρο
6, στη
περ. η)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

4

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Τα ακίνητα να ανήκουν στο Αστοί πρόσφυγες.
ακινήτων, η μεταβίβαση στους πρόσφυ- Δημόσιο.
γες, σύμφωνα με τις διατάξεις του β. διατάγματος της 15/28 Ιουλίου 1938 «περί
κωδικοποιήσεως της περί αποκατάστασης αστών προσφύγων κειμένης νομοθεσίας», καθώς και η μεταβίβαση κλήρων
που κατά τις διατάξεις του Αγροτικού
Κώδικα ανήκουν στο Δημόσιο.

ΑΝ 1521/50 Απεριόρι(άρθρο
6, στη
περ. α)

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

5

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
ακινήτων, η αναγκαστική απαλλοτρίωση
κτημάτων, κατά τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.

Δημόσιο

ΑΝ 1521/50 Απεριόρι(άρθρο
6, στη
περ. β)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

6

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
ακινήτων η ανάκληση απαλλοτρίωσης
ακινήτων.

Ιδιοκτήτες ακινή- ΑΝ 1521/50 Απεριόριτων των οποίων (άρθρο
6, στη
ανακαλείται η α- περ. δ)
παλλοτρίωση.

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

7

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Να έχει καταβληθεί ο φό- Αγοραστές μεταλ- ΑΝ 1521/50
ακινήτων, η μεταβίβαση μεταλλείου για ρος του Ν. ΓΦΚΔ΄ του έτους λείων.
(άρθρο 6
το οποίο καταβλήθηκε ο φόρος του νό- 1910, ως ισχύει.
περ. ε)

185

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
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8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

μου ΓΦΚΔ΄ του έτους 1910 όπως ισχύει
με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3663/1957
(ΦΕΚ 24 Α’ / 18-2-1957).
8

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Το άτομο στο οποίο γίνεται
ακινήτων ή μεταβίβαση ακινήτου σε μέ- η μεταβίβαση να είναι μέλος μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού.
λος τέτοιου συνεταιρισμού,
ο οποίος δεν είναι κερδοσκοπικός και ο φόρος μεταβίβασης να έχει καταβληθεί κατά την αγορά της
έκτασης από το συνεταιρισμό.

Τα μέλη οικοδομικών, μη κερδοσκοπικών
συνεταιρισμών.

ΑΝ 1521/50 Απεριόρι(άρθρο
6, στη
περ. στ)
Ν. 12/1975
(άρθρο 42,
περ. στ)

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

9

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) για την αγορά πρώτης κατοικίας, οι διαμένοντες στην Ελλάδα Έλληνες, οι Έλληνες ομογενείς
από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι υπήκοοι
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού οικονομικού
χώρου, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες
σύμφωνα με το π.δ. 96/2008, καθώς και
οι πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν
του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, καθώς και όλες οι ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων
εφόσον προτίθενται να εγκατασταθούν
στην Ελλάδα εντός προθεσμίας δύο ετών
από την αγορά.
Η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοικίας από άγαμο μέχρι 200.000 ευρώ,
από έγγαμο μέχρι 250.000 ευρώ και
από έγγαμο με αναπηρία 67% μέχρι
275.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται
κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα
δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ

Όλοι οι Έλληνες
που
διαμένουν
στην Ελλάδα, οι
υπήκοοι κρατών
μελών της ΕΕ και
του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, που ζουν
στην Ελλάδα, καθώς και οι Έλληνες ομογενείς από
Αλβανία, Τουρκία
και χώρες της
πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες σύμφωνα
με
το
π.δ.
96/2008 και οι
πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος
στην
Ελλάδα,

Ν. 1078/80 Απεριόρι(άρθρο 1)
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 21).
Ν. 3943/11
(άρθρο 23)
Ν. 4072/12
(άρθρο 321)

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

α) Ο αγοραστής, η σύζυγος
ή τα ανήλικα τέκνα του
να μην έχουν ακίνητο
που να πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες,
β) ο αγοραστής δεν πρέπει
να έχει πρώτου βαθμού
συγγένεια, είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας με
τον πωλητή,
γ) ο αγοραστής δεν πρέπει
να έχει τύχει απαλλαγής
κατά το παρελθόν για
απόκτηση στέγης,
δ) ο αγοραστής δεν πρέπει
να μεταβιβάσει το ακίνητο για πέντε (5) χρόνια,
ε) ο αγοραστής που προτίθεται να εγκατασταθεί
στην Ελλάδα να εγκατασταθεί σ’ αυτή εντός
προθεσμίας δύο ετών
από την αγορά,
στ) ο αγοραστής ή ο σύζυγος
ή τα ανήλικα τέκνα αυ-

186

11.700

19.000.000
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8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα
τέκνα. Επίσης, για αγορά οικοπέδου παρέχεται απαλλαγή μέχρι 50.000 ευρώ
από άγαμο, μέχρι 100.000 ευρώ από έγγαμο, προσαυξανόμενη κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα
και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και
καθένα από τα επόμενα. Σε περίπτωση
αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός
αποθηκευτικού χώρου για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται
στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

10

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

τού που είναι κύριοι κατοικίας, οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου αυτών
να μην έχουν μεταβιβάσει με επαχθή η χαριστική αιτία τα προηγούμενα 5 έτη την επικαρπία ή το δικαίωμα οίκησης ή ιδανικό μερίδιο
επί της κατοικίας ή του
οικοπέδου, το εμβαδόν
των οποίων πληρούσε
κατά το χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές
τους ανάγκες. Επίσης τα
5 προηγούμενα χρόνια
δεν πρέπει να έχει μεταβιβασθεί η ψιλή κυριότητα οικοπέδου ή ιδανικό μερίδιο αυτού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

σύμφωνα με το ν.
4251/2014, καθώς και όλες οι
ανωτέρω κατηγορίες
δικαιούχων
εφόσον
προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα εντός προθεσμίας δύο ετών
από την αγορά.

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- α) Τα ακίνητα των συγχω- Επιχειρήσεις
ο- ΝΔ 1297/72 Απεριόρισης ακινήτων, η μεταβίβαση ακινήτων
νευόμενων ή μετατρε- ποιασδήποτε μορ- (άρθρο 3)
στη
κατά τη συγχώνευση ή μετατροπή επιπόμενων επιχειρήσεων φής που μετατρέχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, σε
πρέπει να ανήκουν κατά πονται ή συγχωανώνυμη εταιρεία ή προς το σκοπό ιδρύκυριότητα σ’ αυτές ή να νεύονται σε ΕΠΕ ή
σεως ανωνύμου εταιρείας, ως και επί
έχουν εισφερθεί κατά ΑΕ.
συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήχρήση μια πενταετία
σεων, οποιασδήποτε μορφής, εφόσον σε
πριν από τη συγχώνευση
αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιή τη μετατροπή,
ρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης β) να τα χρησιμοποιούν
ή προς το σκοπό ιδρύσεως εταιρείας πεκατά το χρόνο της μεταριορισμένης ευθύνης.
τροπής ή συγχώνευσης,
γ) τα εισφερόμενα ακίνητα
θα χρησιμοποιηθούν για
τις ανάγκες της συγχωνευόμενης ή συνιστώμενης εταιρείας για μία
πενταετία από τη συγχώ-

187

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

150

7.000.000
(Το ποσό αφορά σε όλες
τις περιπτώσεις χορήγησης απαλλαγής δυνάμει
αναπτυξιακών
νόμων).
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8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

νευση ή μετατροπή.
11

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, η μεταβίβαση ακινήτων:
α) κατά τη μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην
Ελλάδα οποιασδήποτε μορφής, σε
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
β) δι’ απορροφήσεως επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
γ) κατά τη συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια των άρθρων 68
παρ. 1 και 79 του κ.ν. 2190/1920,
δ) σε διάσπαση ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1
του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144Α΄), με
την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες
απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες,
ε) σε εισφορά από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή
τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία,
στ) κατά τη συγχώνευση αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 με σκοπό την ίδρυση νέου αστικού συνεταιρισμού του νόμου αυτού.

Αίτηση των προς μετασχηματισμό επιχειρήσεων στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. για διενέργεια φορολογικού ελέγχου.
Οι εκθέσεις ελέγχου φορολογίας εισοδήματος θα περιέχουν για το σκοπό του
μετασχηματισμού
ειδικό
κεφάλαιο περί του ύψους
της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης. Εάν δεν ζητηθεί η διενέργεια ελέγχου, η
διαπίστωση της λογιστικής
αξίας των περιουσιακών
στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων ενεργείται από ορκωτό ελεγκτή
ή από την κατά το άρθρο 9
του ν. 2190/1920 προβλεπόμενη επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

Επιχειρήσεις που Ν. 2166/93 Απεριόριτηρούν βιβλία γ΄ (άρθρα 1 έως στη
κατηγορίας
και 5)
έχουν
συντάξει
τουλάχιστον έναν
ισολογισμό
για
δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

12

Οι τυχόν συναπτόμενες συμβάσεις μεταβιβάσεως ακινήτων απαλλάσσονται από
το φόρο μεταβίβασης μέχρι το ύψος του
χορηγούμενου σεισμοδανείου.

Σεισμόπληκτοι.

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

13

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Οι δικαιοπραξίες να αφο- Οι κάτοικοι δήμων Ν. 674/77
σης ακινήτων οι δικαιοπραξίες επί γαιών ρούν ακίνητα κείμενα σε και
κοινοτήτων (άρθρο 23)

188

Ν. 867/79 Απεριόρι(άρθρο 8)
στη
Ν. 1048/80
Ν. 1133/81
Ν. 1190/81
Απεριόριστη

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

4

23.000
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8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

κείμενων σε αναδιανεμητέα ή αναδιανε- αναδιανεμητέα περιοχή και
μόμενη περιοχή.
να καταρτίζονται από τη
δημοσίευση της οικείας περί αναδασμού αποφάσεως,
μέχρι της δημοσίευσης των
κτηματολογικών πινάκων.

όπου βρίσκεται η
αναδιανεμητέα ή
αναδιανεμόμενη
περιοχή.

14

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων:
α) η μεταβίβαση ακινήτου από την εκμισθώτρια εταιρεία προς το μισθωτή κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής του
μίσθωσης,
β) η εξαγορά του μίσθιου ακινήτου πριν
από τη λήξη της σύμβασης, σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης leasing
και
γ) οι συμβάσεις αγοράς ακινήτων από
εκμισθωτές με σκοπό τη χρηματοδοτική μίσθωση του πωλητή του ακινήτου, ο οποίος αποκτά την ιδιότητα του
χρηματοδοτικού μισθωτή.

Η παραχώρηση ακινήτου
να περιορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Οι μισθωτές των
ακινήτων, καθώς
και οι εκμισθωτές
σε συμβάσεις sale
and lease back.

15

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων οι συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους
που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, εφόσον η μεταβίβαση
γίνεται σε αγρότη.

Να πρόκειται για γεωργικές Αγρότες
ή κτηνοτροφικές εκτάσεις
μαζί με τις εγκαταστάσεις
του, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή
τους.

16

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ν. 1665/86 Απεριόρι(άρθρο
6, στη
παρ. 8)
Ν. 2367/95
(άρθρο 11,
παρ. 12)
Ν. 3091/02
(άρθρο 26)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ν. 634/77
(άρθρο 13),
Ν. 2520/97
Ν. 3220/04
(άρθρο 8)

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- α) Να πρόκειται περί καλ- Οι ιδιοκτήτες των Ν. 3194/55
σης ακινήτων οι συμβάσεις ανταλλαγής
λιεργούμενων ή καλλιερ- εν λόγω γαιών.
(άρθρο 37)
επί καλλιεργούμενων ή καλλιεργήσιμων
γήσιμων γαιών, με βεγαιών.
βαίωση της Δ/νσης Γεωργίας.
β) Η ανταλλαγή να γίνεται
για τη συγκέντρωση των
κατεσπαρμένων γαιών.

Απεριόριστη

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

189

ανά-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

85

2.000.000

10.000

3.000.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

17

Απαλλάσσεται από της καταβολής φόρου
μεταβιβάσεως ακινήτων η από τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμών Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) προς τα μέλη του μεταβίβαση καθ’ οιοδήποτε σύστημα ιδιοκτησίας
και οπουδήποτε της επικρατείας κειμένων οικοπέδων, οικοδομών ή άλλων επί
ακινήτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

18

Μειώνεται κατά 50% ο ισχύων συντελεστής φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά
την αγορά αγροτικών εκτάσεων κατά
πλήρη κυριότητα ή κατ’ επικαρπία από
νομικά πρόσωπα κατά κύρια απασχόληση αγρότες.

Τα νομικά πρόσωπα να έ- Κάτοχοι
μεταβιχουν ως στόχο τη διαχείρι- βασθέντων αγροσης κοινής αγροτικής εκμε- τικών εκτάσεων.
τάλλευσης.

Ν. 2520/97 Απεριόρι(άρθρο 2)
στη
Ν. 2637/98
(άρθρο 64,
παρ. 2)
Ν. 3220/04
(άρθρο 8,
παρ. 3)

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

19

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων στην περίπτωση που
α) συνίστανται είτε με συγχώνευση δύο ή
περισσότερων εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία είτε από διάσπαση ή απόσχιση κλάδου εταιρείας,
που διαθέτει ακίνητη περιουσία ή β) αποκτά ακίνητη περιουσία, είτε λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση άλλης εταιρείας που διαθέτει ακίνητη περιουσία είτε λόγω διάσπασης ή απόσχισης κλάδου
εταιρείας που διαθέτει ακίνητη περιουσία.

Εταιρείες οι οποίες
διαθέτουν
ακίνητη περιουσία.

Ν. 2778/99 Απεριόρι(άρθρο 31)
στη
Ν. 3581/07
(άρθρο 17)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

20

Οι εκδιδόμενες από εταιρεία επενδύσεων
σε ακίνητη περιουσία μετοχές, καθώς
και η μεταβίβαση ακινήτων προς αυτή
απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους,
τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώ-

Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία κατά τη
μεταβίβαση προς
την εταιρεία.

Ν. 2778/99 Απεριόρι(άρθρο 31)
στη
Ν. 2992/02
(άρθρο
3,
παρ. 23)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Τα μέλη του ορ- ΑΝ 1563/50 Απεριόριγανισμού.
ΑΝ 2906/54 στη
(άρθρο 2)

190

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

15

1.500.000
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8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και γενικά τρίτων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το
φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που
προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων.
Οι μεταβιβάσεις ακινήτων από την εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων με τον ισχύοντα συντελεστή.
21

Η διάθεση και εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και η διάλυσή του, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων προς αυτό, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος
χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του
Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου
δικαίου και γενικά τρίτων.
Οι μεταβιβάσεις ακινήτων από αμοιβαίο
κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας υπόκειται
σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων με τον
εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.

Αμοιβαίο
κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας κατά τη
μεταβίβαση προς
το αμοιβαίο κεφάλαιο.

22

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Τα πλοία να τίθενται για Ναυτιλιακές εται- ΝΔ 509/70
η εκποίηση ολόκληρου ή ιδανικού μερι- πρώτη φορά υπό ελληνική ρείες.
(άρθρο 8),
δίου:
σημαία.
α) των επιβατηγών πλοίων που επεκτείνουν τους πλόες τους σε λιμάνια εξωτερικού ή εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων εξωτερικού,
β) των άνω των 500 και μέχρι 3.000 κόρων ολικής χωρητικότητας σιδηρών
φορτηγών πλοίων ξηρού και υγρού
φορτίου και πλοίων ψυγείων που επεκτείνουν τους πλόες τους σε λιμάνια
εξωτερικού ή εκτελούν πλόες μεταξύ
λιμένων εξωτερικού.
γ) των άνω των 500 κόρων ολικής χωρη-

191

Ν. 2778/99 Απεριόρι(άρθρο 20, στη
παρ. 1)
Ν. 2992/02
(άρθρο
3,
παρ. 15)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

τικότητας υπό ελληνική σημαία επιβατηγών πλοίων τα οποία εξετέλεσαν
κατά το προηγούμενο έτος και επί εξάμηνο τουλάχιστον χρονικό διάστημα κατ’ αποκλειστικότητα τακτικούς
πλόες περιηγήσεως μεταξύ λιμένων
ημεδαπής ή ημεδαπής και αλλοδαπής ή μόνον αλλοδαπής, δι’ αναψυχήν των επ’ αυτών επιβαινόντων, κατόπιν δημόσιας εξαγγελίας των πλόων
αυτών (τουριστικά πλοία).
23

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Τα πλοία να τίθενται για Ναυτιλιακές εται- ΑΝ 465/68
η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή με- πρώτη φορά υπό ελληνική ρείες.
(άρθρο 8),
ριδίων του.
σημαία.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

24

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων οι συγχωνεύσεις ανωνύμων
κτηματικών εταιρειών, εφόσον η απορροφώσα κατέχει το σύνολο των μετοχών
της απορροφώμενης.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

25

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
η αγορά ακινήτων από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).

ΟΣΚ

26

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Ο αγοραστής θα ιδιοκατοισης ακινήτων, πρόσωπα τα οποία αγορά- κήσει στο αγοραζόμενο ακίζουν οικία ή διαμέρισμα ή οικόπεδο, νητο για πέντε (5) έτη.
στην περιφέρεια της Θράκης, εφόσον θα
ιδιοκατοικήσουν σε αυτή για πέντε (5)
έτη, ανεξάρτητα από το αν έχουν άλλη
κατοικία ή διαμέρισμα ή οικόπεδο σε

Πρόσωπα τα ο- Ν. 2873/00
ποία
αγοράζουν (άρθρο 48)
οικία, διαμέρισμα
ή οικόπεδο στην
περιφέρεια
της
Θράκης και θα ιδιοκατοικήσουν σ’

Η απορροφώσα ανώνυμη Ανώνυμες κτημα- Ν. 3091/02
κτηματική εταιρεία να κα- τικές εταιρείες.
(άρθρο 11,
τέχει το σύνολο των μετοπαρ. 2)
χών της απορροφώμενης.

ΑπεριόριΝ. 627/68) στη
(άρθρο 14,
παρ. 1 και
2)
Ν. 513/76
(άρθρο 9)
ΠΔ 414/98
(άρθρο 34)

192

Απεριόριστη

Παιδεία.

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό (τοπική ανάπτυξη).

30

37.000
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8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

άλλη περιφέρεια της Ελλάδος ή έτυχαν
απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για
την αγορά πρώτης κατοικίας.

αυτό για πέντε (5)
έτη.

27

Απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους
χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή
δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου η σύμβαση συγχώνευσης, το καταστατικό, η
εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πιστωτικά ιδρύμα- Ν. 2515/97 Απεριόριτα
(άρθρο 16, στη
παρ. 9)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

28

Σε αυτούσια διανομή ακινήτων μεταξύ
συγκυρίων ο συντελεστής της περίπτωσης
Γ’ παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν.
1521/1950 μειώνεται στο τέταρτο. Οι
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα
και στην περίπτωση δημιουργίας μιας ή
περισσότερων μερικότερων κοινωνιών για
τα μερίδια που απαρτίζουν τις κοινωνίες
αυτές.

Η φυσική μερίδα κάθε δικαιούχου να είναι κατ’ αξία
ίση με την ιδανική του μερίδα. Αν κατά τη διανομή οι
μερίδες των δικαιούχων δεν
είναι ισομερείς προς τις ιδανικές τους μερίδες και
καταβάλλεται προς
συμπλήρωση μιας ή περισσοτέρων μερίδων τίμημα, ο
φόρος μεταβίβασης που
αναλογεί υπολογίζεται βάσει συντελεστών της περίπτωσης Γ’ παραγρ. 1 του
Α.Ν. 1521/1950.

Συνιδιοκτήτες ακινήτων που προβαίνουν στη διανομή τους.

ΑΝ 1521/50 Απεριόρι(άρθρο
4, στη
παρ.1,
περιπτ. Α’)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

29

Σε διάλυση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κατά
τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας
στα μέλη της κατά το λόγο της εταιρικής
τους μερίδας ο φόρος προσδιορίζεται
βάσει συντελεστών της περίπτωσης Γ’
παραγρ. 1 του άρθρου 4 Α.Ν. 1521/50
μειούμενος στο τέταρτο. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στην απόληψη
μερίδων από την ακίνητη περιουσία εταίρων που αποσύρονται από την εται-

Να μην έχει λάβει χώρα Διαλυόμενες ΟΕ, ΑΝ 1521/50 Απεριόριεκχώρηση εταιρικής μερί- ΕΕ και ΕΠΕ.
(άρθρο
4, στη
δας κατά το τελευταίο πριν
παρ. 1, πετη διάλυση της εταιρείας
ριπτ. Α’)
έτος. Αν έχει λάβει χώρα
εκχώρηση εταιρικής μερίδας κατά το τελευταίο πριν
τη διάλυση της εταιρείας
έτος, τότε μειώνεται μόνο η
αξία του ακινήτου η οποία
αντιστοιχεί στα μερίδια που

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ρεία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

δεν έχουν εκχωρηθεί.

30

Σε υποχρεωτική ανταλλαγή τμημάτων
γειτονικών οικοπέδων προκειμένου να
καταστούν αυτά οικοδομήσιμα ο φόρος
που υπολογίζεται βάσει των συντελεστών
της περίπτωσης Γ’ παραγρ. 1 άρθρο 4,
μειώνεται στο μισό.

Ιδιοκτήτες γειτονι- ΑΝ 1521/50 Απεριόρικών οικοπέδων.
(άρθρο
4, στη
παρ. 1, περιπτ. Β’(α))

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

31

Σε συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών για
σύσταση νέας ή για συγχώνευση ή εξαγορά μιας ή περισσοτέρων από άλλη,
που έχει σαν συνέπεια τη μεταβίβαση
ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων
σε αυτά, καθώς επίσης και στη συγχώνευση συνεταιρισμών ή ανωνύμου εταιρείας με συνεταιρισμό, ο φόρος που υπολογίζεται βάσει των συντελεστών της
περίπτωσης Γ’ παραγρ. 1 άρθρο 4, μειώνεται στο μισό.

ΑΕ που συγχωνεύονται ή εξαγοράζονται από ΑΕ,
συνεταιρισμοί που
συγχωνεύονται μεταξύ τους ή με
ΑΕ.

ΑΝ 1521/50 Απεριόρι(άρθρο
4, στη
παρ. 1, περιπτ. Β’(β))

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

32

Σε απαλλοτρίωση ακινήτων για δημόσια
ωφέλεια ο φόρος που υπολογίζεται βάσει
των συντελεστών της περίπτωσης Γ’ παραγρ. 1 άρθρο 4, μειώνεται στο μισό.

Ιδιοκτήτες ακινή- ΑΝ 1521/50 Απεριόριτων που απαλλο- (άρθρο
4, στη
τριώνονται.
παρ. 1, περιπτ. Β’(ε))

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

33

Σε ανταλλαγή ακινήτων ίσης αξίας ο φόρος που υπολογίζεται βάσει των συντελεστών της περίπτωσης Γ’ παραγρ. 1 άρθρο
4, μειώνεται στο μισό.

34

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης Το ακίνητο να χρησιμοποι- Κτηριακές Υποδο- Ν. 4199/13 Για
όσο Ειδικές δράσεις
η απόκτηση ακινήτων, με επαχθή δικαι- ηθεί για την ανέγερση δη- μές ΑΕ
(άρθρο 132, χρονικό
του κράτους στο

Τα
ανταλλασσόμενα
ε- Ιδιοκτήτες ανταλμπράγματα δικαιώματα επί λασσόμενων ακιακινήτων να είναι ίσης αξί- νήτων.
ας. Αν δεν είναι ίσης αξίας
και για τη διαφορά αυτή
προκύπτει ή αποδεικνύεται
ότι καταβλήθηκε αντάλλαγμα θα επιβληθεί φόρος
μεταβίβασης με ακέραιο
συντελεστή.

194

ΑΝ 1521/50 Απεριόρι(άρθρο
4, στη
παρ. 1, περιπτ. Β’(ζ))

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

480

18.476.530
(Το ποσό αφορά σε όλες
τις περιπτώσεις
συγχωνεύσεωνμετατροπών
εταιρειών).
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8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

οπραξία από την εταιρεία «Κτηριακές μόσιων υποδομών.
Υποδομές ΑΕ» και αντιμετωπίζεται φορολογικά ως απόκτηση ακινήτων απευθείας
από το Δημόσιο.

ΝΟΜΟΣ

παρ. 6.5),
Ν. 4313/14
(άρθρο 76,
παρ. 1)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

διάστημα
εσωτερικό.
το μετοχικό της κεφάλαιο
ανήκει
αποκλειστικά στο
Ελληνικό
Δημόσιο.

35

Απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων κάθε σχετική πράξη ή
συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων κατά τα άρθρα 5255 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Τα εισφερόμενα ακίνητα να
ανήκουν στην κυριότητα
των
μετασχηματιζόμενων
επιχειρήσεων.

Οι
επιχειρήσεις
που ορίζονται στα
άρθρα 53-55 του
ν. 4172/13.

36

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας έκτασης
εντός Επιχειρηματικού Πάρκου από την
ΕΑΝΕΠ και από επιχείρηση που έχει
εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί
ή να μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Η επιχείρηση να μην μεταβιβάσει σε τρίτο την εν λόγω
έκταση και να λειτουργήσει
σε αυτήν δραστηριότητα του
άρθρου 43, παρ.1, για 5
έτη τουλάχιστον, από την
υπογραφή της σύμβασης.

Επιχειρήσεις
ι- Ν. 3982/11
δρυόμενες
εντός (άρθρο 62)
Επιχειρηματικού
Πάρκου.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

25

790.000

37

Απαλλάσσονται του φόρου μεταβίβασης
ακινήτων οι συμβάσεις και οι πράξεις
που συνομολογούνται σε εφαρμογή διαδικασιών αποκρατικοποίησης ή εξυγίανσης με το νόμο 3049/2002, περιλαμβανομένης και της πράξης ή της σύμβασης
συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της κατάργησης ή διάλυσης επιχειρήσεων και
οι σχετιζόμενες με αυτές μεταβιβάσεις
ακινήτων, εισφορές περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων και πάσης φύσεως συμ-

Επιχειρήσεις
Δημοσίου.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό

10

300.000

195

Ν. 4438/16
(άρθρο 61)
Ν. 4172/13
(άρθρα 5255)

του Ν. 3049/02
(άρθρο 10,
παρ. 1)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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8. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

βάσεις και πράξεις προς πραγμάτωσή
τους.
38

Απαλλάσσονται του φόρου μεταβίβασης
ακινήτων οι πράξεις για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης του ενεργητικού
κατά τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης
του ν. 4307/2014.

Κάθε φυσικό ή Ν. 4307/14
νομικό πρόσωπο (άρθρο 75,
που αποκτά το ε- παρ. 5)
νεργητικό.
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22

280.000
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9. ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1

Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων η ανώνυμη εταιρεία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ)
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
(ΚΠΣ).

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
του
ΚΠΣ
(ΜΟΔ).

Ν. 2372/96
(άρθρο 6 του
καταστατικού που κυρώθηκε με
το
άρθρο
τρίτο
του
νόμου)

Διάρκεια
Ειδικές δράσεις
της
ανώ- του κράτους στο
νυμης
ε- εσωτερικό.
ταιρείας
βάσει καταστατικού
7 έτη.

2

Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η ανώνυμη εταιρεία Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ).

Ελληνικό Κέντρο Ν. 2372/96
Επενδύσεων (ΕΛ- (άρθρο 7,
ΚΕ).
παρ. 1 του
καταστατικού που κυρώθηκε με
το
άρθρο
πρώτο
του
νόμου).

Διάρκεια
Ειδικές δράσεις
της
ανώ- του κράτους στο
νυμης
ε- εσωτερικό.
ταιρείας
βάσει καταστατικού
50 έτη.

3

Απαλλάσσονται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού και οι
κάθε φύσης ενώσεις και κοινοπραξίες
αυτών.

Αγροτικές
ταιριστικές
νώσεις.

συνε- Ν. 1676/86
οργα- (άρθρο 22)

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

4

Εξαιρούνται από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου όλες οι φορολογητέες πράξεις που ενεργούνται από τα
πρόσωπα του άρθρου 17 του ν.
1676/86, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας και ιδίως δημόσιων μεταφορών, ύδατος, αερίου, ηλεκτρικού
ρεύματος και τηλεπικοινωνιών.

Εταιρείες, κοινο- Ν. 1676/86
πραξίες και κοι- (άρθρο 22)
νωνίες του άρθ. 17
του ν. 1676/86.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
Οδηγία
2008/7/ΕΚ

5

Εξαιρούνται από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου όλες οι φορολογητέες πράξεις που ενεργούνται από τα
πρόσωπα του άρθρου 17 του ν.

Εταιρείες, κοινο- Ν. 1676/86
πραξίες και κοι- (άρθρο 22)
νωνίες του άρθ. 17
του ν. 1676/86.

Απεριόριστη

Παιδεία.
Οδηγία
2008/7/ΕΚ

Θα πρέπει το μισό του κεφαλαίου τους να ανήκει στο
κράτος ή σε Οργανισμούς
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ).
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ανά-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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9. ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1676/86, τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό τους επιδιώκουν αποκλειστικά
και άμεσα σκοπούς μορφωτικούς, φιλανθρωπικούς, αλληλοβοήθειας και εκπαιδευτικούς, σε οποιονδήποτε και αν
ανήκει το κεφάλαιό τους.
6

Εξαιρείται από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του
κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17
του ν. 1676/86, που γίνεται με την κεφαλαιοποίηση κερδών αποθεματικών ή
προβλέψεων.

Εταιρείες, κοινο- Ν. 1676/86
πραξίες και κοι- (άρθρο 22)
νωνίες του άρθ. 17
του ν. 1676/86.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
Οδηγία
2008/7/ΕΚ

7

Εκπίπτουν από την αξία των περιουσιακών στοιχείων στα οποία υπολογίζεται ο
φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, οι υποχρεώσεις που τυχόν υφίστανται κατά το
χρόνο γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης, προς τρίτους ή προς τους εταίρους ή τα μέλη και οι οποίες αναλαμβάνονται από τα πρόσωπα του άρθρου 17
του ν. 1676/86, καθώς και τα τυχόν υφιστάμενα αναλαμβανόμενα βάρη των
εισφορών.

Εταιρείες, κοινο- Ν. 1676/86
πραξίες και κοι- (άρθρο 19)
νωνίες του άρθ. 17
του ν. 1676/86.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
Οδηγία
2008/7/ΕΚ

8

Εκπίπτουν από την αξία των περιουσιακών στοιχείων οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα πρόσωπα του άρθρου
17 του ν. 1676/86, κατά τη σύσταση,
αύξηση του κεφαλαίου, μετατροπή, συγχώνευση ή μεταφορά της έδρας τους,
εφόσον είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

Εταιρείες, κοινο- Ν. 1676/86
πραξίες και κοι- (άρθρο 19)
νωνίες του άρθ. 17
του ν. 1767/86.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
Οδηγία
2008/7/ΕΚ

9

Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρω- Σε περίπτωση συγχώνευσης ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ν. 1955/91
σης κεφαλαίων, κατά τη σύστασή της και της εταιρείας με άλλη εται- Ανώνυμος
Εται- (άρθρα ένακατά τη μελλοντική αύξηση του κεφα- ρεία μετά την 31/12/1998, ρεία.
το)
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Συγκοινωνίες
(αστικές συγκοινωνίες).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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9. ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

λαίου της, η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος
Εταιρεία». Η απαλλαγή ισχύει και για
οποιαδήποτε συγχώνευση της εταιρείας
με άλλη εταιρεία ή οργανισμό.

για να απαλλάσσεται η νέα
εταιρεία που θα προκύψει
από τη συγχώνευση, θα
πρέπει η νέα αυτή εταιρεία
να έχει το χαρακτήρα της
επιχείρησης κοινής ωφέλειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

10

Απαλλάσσονται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων οι ανώνυμες εταιρείες
που αναλαμβάνουν από το Δημόσιο με
σύμβαση, την κατασκευή και εκμετάλλευση αεροδρομίων.

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 2093/92
ες που αναλαμβά- (άρθρο 26,
νουν με σύμβαση παρ. 1)
από το Δημόσιο
την
κατασκευή
και εκμετάλλευση
αεροδρομίων.

Υποδομές
ροδρόμια).

11

Απαλλάσσεται του φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίου το αρχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, καθώς και οι τυχόν αυξήσεις του.

Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης
του Ευξείνου Πόντου.

Δράσεις
του
κράτους στο εξωτερικό
(διεθνείς σχέσεις).

12

Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων η Εταιρεία Επενδύσεων
Ποντοπόρου Ναυτιλίας.

Εταιρεία Επενδύ- Ν. 2843/00
σεων Ποντοπόρου (άρθρο 23,
Ναυτιλίας.
παρ. 2)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

13

Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων η πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, το καταστατικό ΑΕΕΜΚ και οι εκδιδόμενες από αυτήν μετοχές, η εισφορά κεφαλαίων σε ΟΣΕΚΑ,
η διάθεση και η εξαγορά των μετοχών ή

ΟΣΕΚΑ, ΑΕΕΜΚ

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

199

Ιδρυτική
Απεριόρισυμφωνία
στη
της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου
Πόντου (άρθρο 52, αρ.
1) κυρωθείσα με το Ν.
2380/96.

Ν. 4099/12 Απεριόρι(άρθρο 103 στη
παρ. 1 & 5)

(αε-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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9. ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

μεριδίων ΟΣΕΚΑ.
14

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.
1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α’), ως ισχύει, οι
αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει ή εγκαθιστούν γραφεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α’),
όπως ισχύει, και οι Ειδικές Ναυτιλιακές
Επιχειρήσεις που συνιστώνται ή έχουν
συσταθεί σύμφωνα με τον όρο 16 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953.

Ναυτιλιακές
χειρήσεις

15

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα
άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986 (ΦΕΚ
204 Α) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση
των υποκειμένων στο φόρο αυτό.

Νεοσυσταθείσες
εταιρείες.

16

Τα καταστατικά των ΔΑΣΟ δεν υπόκει- Η απαλλαγή αφορά στις Οι δασικές συνε- Ν. 4423/16 Απεριόρινται σε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή δασικές συνεταιριστικές ορ- ταιριστικές οργα- (182Α’)
στη
υπέρ τρίτου.
γανώσεις
του
ν. νώσεις
4423/2016.
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επι- Ν. 3783/09 Απεριόρι(άρθρο 10)
στη

Ν. 4254/14 Απεριόρι(άρθρο 1,
στη
παρ.
στ΄,
υποπαρ. στ΄
22)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Αγροτική
πτυξη.

ανά-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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10. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1

α) Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας
τα επιβατικά οχήματα που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας
χρήσης, τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα ασθενοφόρα, οι νεκροφόρες, τα
οχήματα μεταφοράς κρατουμένων, τα
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα (ημ/νία
ισχύος 28-11-2013) και συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων πολλαπλών
χρήσεων (διπλοκάμπινα) της δασμολογικής κλάσης 87.03 των δύο πρώτων υποπεριπτώσεων της περίπτωσης
ε της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.
2960/2001.
β) Δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελείας
στα κοινοτικά αυτοκίνητα, τα οποία
έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κ-μ της ΕΕ
πριν από την 4-3-10 (έναρξη ισχύος
της διάταξης 28-11-13).

Κάτοχοι των εν Ν. 3833/10 31/5/16
λόγω οχημάτων.
(άρθρο 17)
όπως ισχύει.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

2

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα
επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, όπως
ορίζονται από τις διατάξεις του ν.
2743/1999, καθώς και τα πλοία, πλοιάρια και άλλα σκάφη που προορίζονται
για αναψυχή.

Κάτοχοι των
λόγω σκαφών.

εν Ν. 3833/10 Απεριόρι(άρθρο 17),
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 87),
Ν. 4256/14
(άρθρο 39),
Ν. 4370/16
(άρθρο 63)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

3

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα
είδη των δασμολογικών κλάσεων 7113,
7114, 7115 και 7116 (κοσμήματα, είδη
χρυσοχοΐας, τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα, τεχνουργήματα από μαργαριτάρια), των οποίων η φορολογητέα
αξία επιβολής του φόρου αυτού είναι μικρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τεμάχιο.

Έμποροι και κα- Ν. 3833/10 Απεριόριτασκευαστές των (άρθρο 17), στη
εν λόγω ειδών.
Ν.3842/10
(άρθρο 87),
Ν. 4389/16
(άρθρο 59,
παρ. 12)

Ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία-εμπόριοβιοτεχνία)
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

6.360
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10. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

4

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα
είδη από άργυρο των δασμολογικών
κλάσεων ΕΧ7113, 7114 και 7115.

Έμποροι και κα- Ν. 3833/10 Απεριόριτασκευαστές των (άρθρο 17), στη
εν λόγω ειδών.
Ν.3842/10
(άρθρο 87),
Ν. 4389/16
(άρθρο 59,
παρ. 12)

Ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία-εμπόριοβιοτεχνία)

5

Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα Γνωμάτευση της αρμόδιας
επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβά- υγειονομικής επιτροπής.
νονται από παραπληγικούς αναπήρους
και αναπήρους με αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό κάτω άκρων, στις περιπτώσεις όπου από τις κείμενες διατάξεις
προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το
τέλος ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα άνω των
1650 κυβικών εκατοστών.

Ανάπηροι πολίτες,
ανάπηροι
πολέμου, αξιωματικοί
και οπλίτες, ανάπηροι πολίτες περιόδου δικτατορικού καθεστώτος,
ανάπηροι αγωνιστές εθνικής αντίστασης και δημοκρατικού στρατού,
ανάπηροι μετανάστες.

Ν. 3833/10 31/5/16
(άρθρο 17),
Ν.3842/10
(άρθρο 87),
Ν. 4389/16
(άρθρο 59,
παρ. 12)

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

6

Δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα
αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από
τις Ένοπλες Δυνάμεις του ΝΑΤΟΠροξενικές και Διπλωματικές Αποστολές
και Οργανισμούς.

Κάτοχοι των εν Ν. 3833/10 31/5/16
λόγω οχημάτων.
(άρθρο 17)
Ν. 2960/01
(άρθρο 68)
Άρθρο
28,
παρ. 1 του
Συντάγματος,
Ν. 4389/16
(άρθρο 59,
παρ. 12)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

7

Εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας Δωρεάν παραχωρούμενα
τα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό ή Λιμενικό Σώ-

Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό
Σώμα
-

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
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Ν. 3833/10 31/5/16
(άρθρο 17)
Ν. 4138/13
(άρθρο 13),

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

283.863
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10. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

μα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ελληνική
φυλακή.

203

ΝΟΜΟΣ

Ακτο- Ν. 4389/16
(άρθρο 59,
παρ. 12)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΤΗΝ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ.
1

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδόσεις και εισαγωγές πολεμικών πλοίων
και πλοίων του Δημοσίου καθώς και αεροσκαφών που προορίζονται για χρήση
από τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά. Απαλλάσσονται οι παραδόσεις και οι εισαγωγές αντικειμένων και
υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα ανωτέρω πλοία και αεροσκάφη, καθώς και η
παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ως άνω πλοίων και αεροσκαφών.
Επίσης, απαλλάσσονται οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και
συντήρησης των ανωτέρω πλοίων και αεροσκαφών καθώς και των αντικειμένων
που είναι ενσωματωμένα σε αυτά καθώς
και η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των ανωτέρω πλοίων και αεροσκαφών όπως η ρυμούλκηση, η πλοήγηση, η πρόσδεση, η
διάσωση, η πραγματογνωμοσύνη, η χρήση λιμανιών και αεροδρομίων και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του φορτίου τους.

Η
χρησιμοποίηση
των Δημόσιο
πλοίων και αεροσκαφών για
τους σκοπούς που αναφέρονται.

2

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδό- Ορίζονται με σχετικές υ- Τράπεζα Ελλάδος.
σεις χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος πουργικές αποφάσεις.
και εισαγωγές χρυσού από την Τράπεζα
της Ελλάδας.
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Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
27 παρ. 1,
περ. α, β, γ,
δ, ε)

-Παράρτημα Χ,
μέρος Β’ 11, 12
-Εφαρμογή σχετικής
παρέκκλισης
υπέρ
της Ελλάδος Ειδικές δράσεις
του
κράτους
στο εσωτερικό.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
27, παρ. 1θ)

Άρθρο 152 της
οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Ειδικές δράσεις
του κράτους στο

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

εσωτερικό.
3

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδό- Ορίζονται με σχετικές υ- Τα αναφερόμενα
σεις και οι εισαγωγές αγαθών, καθώς και πουργικές αποφάσεις.
στην
περιγραφή
η παροχή υπηρεσιών που προορίζονται
πρόσωπα,
μέσα
για διπλωματικές και προξενικές αρχές,
στα πλαίσια εξυγια διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανιπηρέτησης
των
σμούς.
δραστηριοτήτων
που ασκούν.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
27,
παρ.
1στ)

Άρθρο 151 παρ.
1.α, αα, β, γ, δ
της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

9.334.124
(περιλαμβάνονται και οι
περιπτώσεις
Α4, Α5, Α6
Α7 και Α8,
όσον
αφορά
τις εισαγωγές)

4

Απαλλάσσεται η παράδοση και η εισαγωγή αγαθών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα
πλαίσια της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις των άλλων κρατών μελών και των πολιτικών υπηρεσιών που τις
συνοδεύουν ή για τον εφοδιασμό των κυλικείων και λεσχών τους, εφόσον αυτές
ενεργούνται σύμφωνα με τη Συνθήκη.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
27, παρ. 1,
περ.στ, υποπερ. γγ)

Άρθρο 151.1.γ
της οδηγίας
2006/112/ΕΚ

2.404.497
(Δεν πραγματοποιήθηκαν
εισαγωγές αγαθών για τις
εν λόγω δαπάνες)

5

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση
και η εισαγωγή αγαθών, καθώς και η
παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.

Επιστροφή ΦΠΑ με τον ο- Η Ευρωπαϊκή Ε- Κώδικας
Απεριόριποίο επιβαρύνεται η αγορά πιτροπή.
ΦΠΑ (άρθρο στη
αγαθών και η λήψη υπηρε27, παρ. 1
σιών στην Ελλάδα από την
στ δδ)
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ
1049/1993.

Άρθρο 151 παρ.
1.αα της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Παιδεία
(διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις).

194.460

6

Απαλλάσσεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο για
την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΕΚΑΕΚ (CEDEFOP) από το
φόρο που επιβάλλεται στην εισαγωγή,
ενδοκοινοτική απόκτηση και παράδοση
αγαθών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς αυτό.

Αυτές που ορίζονται στο
πρώτο
άρθρο
του
ν.
2337/95 βάσει του οποίου
κυρώνονται και έχουν ισχύ
νόμου Συμβάσεις για τη μετεγκατάσταση
του
CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 151 παρ.
1.αα της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Παιδεία (επαγγελματική
κατάρτιση).

Ευρωπαϊκό
Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής
Κατάρτισης – ΕΚΑΕΚ
(CEDEFOP).

206

Καν. 337/75 Απεριόριτου Συμβου- στη
λίου
Ν. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣ
2337/95
(2ο άρθρο,
παρ. 2) και
Ν.

Ο
φορέας
πλέον 3 μελών
προσωπικού
που
έκαναν
χρήση
της
σχετικής διάταξης.

1.428.337
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

2859/2000
(άρθρο
27
παρ. 1στ.δδ)
7

Απαλλάσσονται οι εισαγωγές και αγορές Ορίζονται με την ΑΥΟ ΠΟΛ Η Τράπεζα Εμποαγαθών, καθώς και οι λήψεις υπηρεσιών 1044/2012.
ρίου και Ανάπτυπου πραγματοποιούνται από την Τράπεξης Ευξείνου Πόζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου
ντου και το αλλοΠόντου και από τα μέλη του αλλοδαπού
δαπό προσωπικό
προσωπικού της Τράπεζας αυτής.
της.

Ν. 2380/96 Απεριόρι(άρθρο
52 στη
της
κυρωθείσας
με
τον εν θέματι
Νόμο Συμφωνίας για
την ίδρυση
της Τράπεζας),
Ν. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΡΑΣ
2707/99
(άρθρα
12
και 14) και
Ν.
2859/2000
(άρθρο
27
παρ. 1στ.ββ)

Άρθρο 151 παρ.
1.β της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Ο
φορέας
πλέον των αλλοδαπών
υπαλλήλων (53)
της Τράπεζας
και των μελών
των
οικογενειών
τους
(85).

554.719

8

Απαλλάσσεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και
Πληροφοριών (ENISA) από το φόρο που
επιβάλλεται στην εισαγωγή και παράδοση αγαθών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς αυτό.

460/2004
ΑπεριόριΚανονισμός
στη
του Ευρωπ.
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου,
Ν. 3572/07
(Κύρωση της
Συμφωνίας
έδρας)
και
Ν.
2859/2000
(άρθρο
27
παρ. 1στ.δδ)

Άρθρο 151 παρ.
1.αα της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ.

Ο
φορέας
πλέον 22 υπαλλήλων
του.

920.891

Αυτές που ορίζονται στο
άρθρο 3 του πρωτοκόλλου
περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου
1965.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια Δικτύων
και Πληροφοριών
(ENISA).
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδόσεις και εισαγωγές πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία
εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική,
βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα,
πλοίων παράκτιας αλιείας, πλοίων που
προορίζονται για διάλυση, ναυαγοσωστικών και άλλων πλοίων επιθαλάσσιας αρωγής. Εξαιρούνται τα πλοία ιδιωτικής
χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή
αθλητισμό. Απαλλάσσεται, επίσης, η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που
προορίζονται για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εκτελούν
κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο
ή που προορίζονται για διάλυση. Απαλλάσσονται οι παραδόσεις και οι εισαγωγές αντικειμένων και υλικών εφόσον
προορίζονται να ενσωματωθούν ή να
χρησιμοποιηθούν στα ανωτέρω πλοία,
ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα και αεροσκάφη, καθώς και η παράδοση και η
εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ως άνω
πλοίων και αεροσκαφών. Απαλλάσσεται
επίσης η ναύλωση πλοίων και η μίσθωση
αεροσκαφών τα οποία απαλλάσσονται
κατά τα ανωτέρω εφόσον προορίζονται
για την περαιτέρω ενέργεια φορολογητέων πράξεων ή πράξεων απαλλασσόμενων
με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των
εισροών, καθώς κι η ναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν.
2743/1999 εφόσον αυτά προσεγγίζουν
κατά την πραγματοποίηση των πλόων

Η
χρησιμοποίηση
των
πλοίων και αεροσκαφών για
τους σκοπούς που αναφέρονται.
Τα πλοία που προορίζονται
για τη ναυσιπλοΐα ανοικτής
θαλάσσης πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις, να
έχουν ναυπηγηθεί για την
ανοικτή θάλασσα, ήτοι στα
οποία το μέγιστο εξωτερικό
μήκος του κύτους είναι ίσο
ή ανώτερο των 12 μέτρων
και τα οποία υπάγονται στις
δασμολογικές
διακρίσεις
8901 10 10, 8901 20 10,
8901 30 10, 8901 90 10,
8902 00 10, 8903 91 10,
8903 92 10, 8904 00 91
και 8906 90 10 του Κοινού
Δασμολογίου της ΕΕ [Καν.
(ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του
Συμβουλίου, όπως ισχύει]
και να διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα.
Τα έσοδα των αεροπορικών
εταιρειών από διεθνείς μεταφορές να υπερβαίνουν το
50% των συνολικών ετήσιων
ακαθάριστων εσόδων τους
από αεροπορικές μεταφορές, κατά την προηγούμενη
της παράδοσης ή εισαγωγής
διαχειριστική περίοδο.
Οι νεοσύστατες εταιρείες
κατά το πρώτο έτος της λει-

Οποιοδήποτε
πρόσωπο ασκεί τις
αναφερόμενες
δραστηριότητες.
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
27 παρ. 1,
περ. α, β, γ,
δ, ε)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 148 α, γ,
δ, ε, στ, ζ της
Οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
Πρόκειται για
εκπιπτόμενο
φόρο.
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

τους και σε λιμένες εκτός Ελλάδας. Επίσης, απαλλάσσονται οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των ανωτέρω πλοίων και αεροσκαφών καθώς και των αντικειμένων που
είναι ενσωματωμένα σε αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση τους (οι
διατάξεις αυτής της περίπτωσης που αφορούν στα πλοία του ν. 2743/1999 εφαρμόζονται και για τα λοιπά επαγγελματικά πλοία). Απαλλάσσεται επίσης και
η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των ανωτέρω
πλοίων και αεροσκαφών όπως η ρυμούλκηση, η πλοήγηση, η πρόσδεση, η
διάσωση, η πραγματογνωμοσύνη, η χρήση λιμανιών και αεροδρομίων και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του φορτίου τους.

τουργίας τους θεωρείται ότι
εκτελούν διεθνείς μεταφορές, εφόσον το πιστοποιητικό του αερομεταφορέα και
η άδεια εκμετάλλευσης
προβλέπουν τη διενέργεια
αερομεταφορών παγκοσμίως.
Προκειμένου για πλοία και
πλωτά μέσα της εμπορικής
ναυσιπλοΐας εσωτερικού ή
άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού, καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν
στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η απαλλαγή της παράδοσης και εισαγωγής καυσίμων, λιπαντικών τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών
περιορίζεται στα καύσιμα
και λιπαντικά.

Απαλλάσσεται η παράδοση, ενδοκοινοτι- α) Χρυσός σε μορφή ράκή απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού
βδου ή πλάκας καθαρόχρυσού.
τητας τουλάχιστον 995
χιλιοστών.
β) Χρυσά νομίσματα:
 καθαρότητας
τουλάχιστον 900 χιλ.
 κοπής μετά το 1800 και
να έχουν αποτελέσει νόμιμο μέσο πληρωμής,
 η τιμή πώλησής τους δεν
υπερβαίνει το 80% της
αξίας της ελεύθερης αγοράς του εμπεριεχομένου στα νομίσματα χρυσού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οποιοσδήποτε
Κώδικας
Απεριόριπραγματοποιεί τις ΦΠΑ (άρθρο στη
πράξεις αυτές, ε- 47 παρ. 1,2)
κτός και εάν ασκήσει δικαίωμα
επιλογής φορολόγησης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρα 344-347
της
Οδηγίας
2006/112/ΕΚ Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

1.236.360

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

11

Μέχρι 31-12-2018 ισχύουν μειωμένοι
κατά 30% συντελεστές για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, εφόσον
πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το
χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο
που είναι εγκαταστημένος στα νησιά
αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του
εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή
υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο
στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς
υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο
που είναι εγκαταστημένο στα νησιά
αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής
απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν
ισχύει γα τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.
Η παραπάνω μείωση ισχύει και για τις
υπηρεσίες που εκτελούνται υλικά στην
περιοχή αυτήν από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος
γίνεται απαιτητός είναι εγκαταστημένος
στην περιοχή αυτήν. Με την έννοια αυτή
η μείωση δεν καλύπτει-μεταξύ άλλωνκαι την παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών, και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών από
υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους εντός Ελλάδας προς οποιονδήποτε
λήπτη εγκατεστημένο στα νησιά αυτά.

Εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που
γίνονται απ’ ευθείας στα
νησιά. Παραδόσεις που
πραγματοποιούνται
από
υποκείμενο εγκατεστημένο
στα νησιά, αγαθών που βρίσκονται στα νησιά. Παραδόσεις από τη λοιπή Ελλάδα προς υποκείμενο ή προς
μη υποκείμενο στο φόρο
νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στα νησιά με απόδειξη της μεταφοράς των
αγαθών στην περιοχή.
Οι υπηρεσίες να εκτελούνται στην περιοχή αυτή από
υποκείμενο στο φόρο, ο
οποίος είναι εγκατεστημένος στην περιοχή.

Κάτοικοι των νησιών Λέρου, Λέσβου, Κω, Σάμου
και Χίου,
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κώδικας
Έως
και
ΦΠΑ (άρθρο 31/12/18.
21 παρ. 4
και 5)
(ΠΝΠ
29/6/2018)
(ΦΕΚ 115Α,
άρθρο πρώτο)

Άρθρο 120 της
οδηγίας
2006/112/ΕΚ
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των νησιών και αντιστάθμιση
του
αυξημένου κόστους
μεταφοράς των αγαθών
στα νησιά - Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

ΝΟΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
127.486.881
(αφορά τα νησιά που είχαν
μειωμένους
συντελεστές)
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι διεθνείς Ορίζονται
με
σχετικές Τα πρόσωπα που Κώδικας
Απεριόριαεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές υπουργικές αποφάσεις.
είναι λήπτες των ΦΠΑ (άρθρο στη
προσώπων και οι σχετικές βοηθητικές
υπηρεσιών αυτών. 27 παρ. 1ι)
υπηρεσίες.

13

Υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% η παράδοση βιβλίων και
βιβλίων για παιδιά (ΔΚ ΕΧ 4901, ΕΧ
4903), η παράδοση εφημερίδων και περιοδικών (ΔΚ 4902), τα εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις, καθώς και τα φάρμακα και τα εμβόλια για την ιατρική του
ανθρώπου.

Οι αγοραστές βιβλίων,
εφημερίδων, περιοδικών,
εισιτηρίων
θεάτρων, οι ασθενείς
και σε ό,τι αφορά
τα εμβόλια το σύνολο του πληθυσμού.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
21 σε συνδυασμό με
το παράρτημα ΙΙΙ)

Ενίσχυση πολιτιστικών αγαθών
και υπηρεσιών –
Ενίσχυση ασθενών ΠολιτισμόςΥγεία.
Άρθρα 98-101
(μειωμένοι συντελεστές οδηγίας
2006/112/ΕΚ).

14

Δεν θεωρείται φορολογητέα πράξη η δωρεάν διάθεση τροφίμων, φαρμάκων,
ρούχων ή άλλων αγαθών, πλην εκείνων
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που διατίθενται δωρεάν σε
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα νομικά πρόσωπα που Τα
ωφελούμενα
λαμβάνουν τα αγαθά πρέ- φυσικά πρόσωπα.
πει να έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και να
έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή
σκοπό, προκειμένου (τα
αγαθά) να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση
ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως τέτοια αγαθά
θεωρούνται αυτά τα οποία
δεν είναι κατάλληλα προς
πώληση ή αξιοποίηση, ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συ-

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
7 παρ. 2β,
περ. αα

Αντιμετώπιση
ανθρωπιστικής
κρίσης ή καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης

211

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

438.975.282
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

σκευασία, την επισήμανση
ή το ζύγισμα, ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή
λόγω εγγύτητας προς την
ημερομηνία λήξης. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για την αντιμετώπιση καταστάσεων που κηρύσσονται ως έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας λόγω
φυσικών καταστροφών.
15

Δεν θεωρείται φορολογητέα πράξη η δωρεάν διάθεση αγαθών που παραδίδονται
στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα,
στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), στα εκκλησιαστικά ΝΠ, καθώς
και στα ΝΠΙΔ ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς
προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.

Οι
ωφελούμενοι Κώδικας
Απεριόριπρόσφυγες
ΦΠΑ (άρθρο στη
7 παρ. 2β,
περ. ββ)

Αντιμετώπιση
ανθρωπιστικής
κρίσης

16

Δεν θεωρείται φορολογητέα πράξη η δωρεάν διάθεση των ειδών σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να διανεμηθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των
αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας
εκπαίδευσης.

Οι
ωφελούμενοι Κώδικας
Απεριόριμαθητές
ΦΠΑ (άρθρο στη
7 παρ. 2β,
περ. γγ)

Αντιμετώπιση
ανθρωπιστικής
κρίσης

17

Δεν θεωρείται φορολογητέα πράξη η δωρεάν διάθεση των αγαθών που παραδίδο-

Οι
ωφελούμενοι Κώδικας
Απεριόριπληγέντες
ΦΠΑ (άρθρο στη

Αντιμετώπιση
επιπτώσεων φυ-
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

νται στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα,
στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν.
4270/2014 (Α143), προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των
πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.
18

Δεν εξομοιώνεται με παροχή υπηρεσιών
εξ επαχθούς αιτίας η χωρίς αντάλλαγμα
παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στο
φόρο για λόγους ανθρωπιστικούς.

19

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

7 παρ. 2β,
υποπερ. δδ)

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται κατά περίπτωση οι
όροι και οι λεπτομέρειες
εφαρμογής της ανωτέρω
διάταξης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
σικών
στροφών

κατα-

Οι
ωφελούμενοι Κώδικας
Απεριόριπου κάνουν χρή- ΦΠΑ (άρθρο στη
ση των εν λόγω 9 παρ. 2)
υπηρεσιών (ευπαθείς
κοινωνικές
ομάδες κ.λπ.)

Κοινωνική πολιτική - Αντιμετώπιση προσφυγικής κρίσης

Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος
έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου
νόμου, για την κάλυψη των αναγκών των
προσφύγων.

Οι
ωφελούμενοι Κώδικας
Απεριόριπρόσφυγες
ΦΠΑ (άρθρο στη
27
παρ.
1.ιβ)

Αντιμετώπιση
προσφυγικής
κρίσης

20

Η παράδοση αγαθών σε πλοία και πλωτά
μέσα του ελληνικού δημοσίου και σε
πολεμικά πλοία των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για
την κάλυψη αναγκών των προσφύγων
που περισυλλέγουν.

Δημόσιο, κράτη- Κώδικας
Απεριόριμέλη ΕΕ, κράτη- ΦΠΑ (άρθρο στη
μέλη ΝΑΤΟ και 27 παρ. 1.ιγ)
περισυλλεχθέντες
πρόσφυγες

Αντιμετώπιση
προσφυγικής
κρίσης

21

Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς εγχώριους ή άλλων χωρών, καθώς
και σε πρεσβείες κρατών με σκοπό να
διατεθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς του τελευταίου εδαφίου

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
27 παρ. 1.ιδ)

Αντιμετώπιση
προσφυγικής
κρίσης
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του
άρθρου 7, για την κάλυψη των αναγκών
των προσφύγων.
22

Απαλλάσσεται η παράδοση αγαθών και η
παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο φόρο,
ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς της υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
7 του ιδίου νόμου, για την κάλυψη των
αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα.
Β.

Οι
ωφελούμενοι Κώδικας
Απεριόριπληγέντες
ΦΠΑ (άρθρο στη
27 παρ. 1.ιε)

Αντιμετώπιση
επιπτώσεων φυσικών
καταστροφών

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

1

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι ανταπο- Πολ 1242/2011
δοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – ΟΕΒ –
(Ειδικοί Οργανισμοί ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα
μέλη τους για την παροχή αρδευτικού
ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. Η
απαλλαγή εφαρμόζεται και για την παροχή αρδευτικού ύδατος από τους ΟΤΑ.

Τα μέλη των Ορ- Κώδικας
Απεριόριγανισμών
ΟΕΒ, ΦΠΑ (άρθρο στη
ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ.
22, παρ. 1γ)

Ενίσχυση αγροτων.
Διευκόλυνση των
οργανισμών που
πραγματοποιούν
τις πράξεις αυτές.

2

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα κρατικά
λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που διεξάγονται από τις εταιρείες
ΟΠΑΠ ΑΕ και ΟΔΙΕ ΑΕ, καθώς και τα
τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου με
βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου
«Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων».

Οι αγοραστές και
οι συμμετέχοντες
στη διεξαγωγή των
παιγνιδιών.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.κζ)

Άρθρο 135 παρ.
1.θ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ.
Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

3

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι- Πολ 1156/1997
κό της χώρας, η παροχή υπηρεσιών και
η παράδοση αγαθών που συνδέονται στε-

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΦΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών και α- 22
παρ.

Άρθρο 132 παρ.
1.ζ’ και η’ της
οδηγίας
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

νά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων και πραγματοποιούνται από νπδδ ή άλλους οργανισμούς ή
ιδρύματα αναγνωρισμένα από το κράτος.

γοραστές των αγα- 1.θ).
θών.

2006/112/ ΕΚ
– Κοινωνική πολιτική (δράσεις
πρόνοιας).

4

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η παροχή υπηρεσιών και η
παράδοση αγαθών από διάφορα νομικά
πρόσωπα των οποίων οι πράξεις απαλλάσσονται από το φόρο, με την ευκαιρία
εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά
για την οικονομική τους ενίσχυση.

Όλα τα πρόσωπα
ως λήπτες των υπηρεσιών και αγοραστές των αγαθών.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.ιη)

Άρθρο 132 παρ.
1.ιε της οδηγίας
2006/112/ΕΚ Πολιτισμός (Πολιτιστικά δρώμενα).

5

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι- Η απαλλαγή αυτή να μην
κό της χώρας η παροχή υπηρεσιών πολι- οδηγεί σε στρέβλωση των
τιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στε- όρων του ανταγωνισμού.
νά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν
νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς
ή μορφωτικούς.

Όλα τα πρόσωπα
ως λήπτες των υπηρεσιών και αγοραστές των αγαθών.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
22
παρ.
1.ιστ)

Άρθρο 132 παρ.
1.ιδ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ Πολιτισμός (Πολιτιστικά ιδρύματα).

6

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η διάθεση προσωπικού
από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή
φιλοσοφικού χαρακτήρα για δραστηριότητες εκπαιδευτικές, κοινωνικής πρόνοιας και ιατρικές, με σκοπό την πνευματική αρωγή και ανάπτυξη.

Τα πρόσωπα (π.χ.
εκπαιδευτήρια,
νοσοκομεία) που
είναι λήπτες των
υπηρεσιών αυτών.

Κώδικας
ΦΠΑ (άρθρο
22,
παρ.
1.ιζ)

Άρθρο 132 παρ.
1.ια της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Κοινωνική πολιτική.

7

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι
συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών οδικής βοήθειας

Η διάθεση να γίνεται από
νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή φιλοσοφικού χαρακτήρα.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΦΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22,
παρ.
1.ιθ)
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Άρθρο 135 παρ.
1α της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

39.400.000
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

έναντι συνδρομής, που παρέχονται από
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και
από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας.
8

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτε- Εξαιρούνται τα νομίσματα
ρικό της χώρας οι εργασίες στις οποίες και χαρτονομίσματα για
περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, συλλογές.
που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομίσματα τα οποία αποτελούν νόμιμα μέσα πληρωμής.

Οι αγοραστές συναλλάγματος,
χαρτονομισμάτων
και
νομισμάτων
ως νόμιμων μέσων
πληρωμής.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.κ)

Άρθρο 135 παρ.
1.ε της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

9

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα έσοδα
που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του
ν. 2206/94 (ΦΕΚ 62Α) (καζίνο) από τα
παιχνίδια που αναφέρονται στην παρ. 7
του άρθρου 3 του ίδιου νόμου και τα
οποία διεξάγονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αυτού του νόμου.

Οι συμμετέχοντες Κώδικας
Απεριόριστη διεξαγωγή των ΦΠΑ (άρθρο στη
παιγνιδιών.
22,
παρ.
1.λδ)

Άρθρο 135 παρ.
1.θ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ–
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

10

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή
υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η παρεπόμενη των υπηρεσιών
αυτών παράδοση αγαθών.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΦΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών και α- 22 παρ. 1.α)
γοραστές των αγαθών.

Άρθρο 132 παρ.
1.α της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Κοινωνική πολιτική.

11

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι- Εξαιρούνται όσες παραδό- Οι
αγοραστές
κό της χώρας η παράδοση στην ονομα- σεις προορίζονται για συλ- γραμματοσήμων,
στική τους αξία γραμματοσήμων που λογές.
κινητού επισήμαβρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επιτος και ενσήμων.
σήματος και λοιπών ενσήμων, καθώς και
ταινιών ή ενσήμων ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών παρόμοιων αξιών.

12

Απαλλάσσονται από την καταβολή της
ετήσιας επιβάρυνσης για ΦΠΑ οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγα-

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.κη)

Άρθρο 135 παρ.
1.η της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Κοινωνική πολιτική.

Επιχειρήσεις πα- ΑΥΟ
Απεριόριράκτιας
αλιείας ΠΟΛ 1320/ στη
και σπογγαλιείας. 30-12-98

Ενίσχυση
των
μικρών επιχειρήσεων – Αγρο-
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211.700.000
(το συνολικό
ποσό των περιπτώσεων με
αύξοντα
αριθμό 8, 16,
17, 18, 19
και 20)

27.705.244
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

λιείας που εκμεταλλεύονται ένα μόνο
σκάφος μήκους μέχρι 6 μέτρων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

τική
ανάπτυξη
(αλιεία).

13

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή
υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον
αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, σε
πρόσωπα που ασχολούνται με αυτά.

Να παρέχονται από νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να μην
συντρέχει στρέβλωση των
όρων του ανταγωνισμού
(ΠΟΛ 1156/1997).

Πρόσωπα που α- Κώδικας
Απεριόρισχολούνται με τον ΦΠΑ (άρθρο στη
αθλητισμό ή τη 22 παρ. 1.ιδ)
σωματική αγωγή.

Άρθρο 132 παρ.
1.ιγ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Αθλητισμός.

14

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η παροχή υπηρεσιών από
σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα
μέλη τους.

Τα μέλη να ασκούν δρα- Τα μέλη των σω- Κώδικας
Απεριόριστηριότητα απαλλασσόμενη ματείων και ενώ- ΦΠΑ (άρθρο στη
ή μη υποκείμενη στο φόρο σεων προσώπων.
22 παρ. 1.η)
και οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της
δραστηριότητας αυτής και
να παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα.

Άρθρο 132 παρ.
1.στ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Κοινωνική πολιτική.

15

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι- Να μην οδηγούν σε στρέ- Τα μέλη των νομι- Κώδικας
Απεριόρικό της χώρας η παροχή υπηρεσιών και η βλωση των όρων του αντα- κών προσώπων μη ΦΠΑ (άρθρο στη
στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση γωνισμού.
κερδοσκοπικού
22 παρ. 1.ιε)
αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταχαρακτήρα
και
βολής συνδρομής από μη κερδοσκοπιτων
οργανισμών
κού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και
με
συγκεκριμέοργανισμούς που επιδιώκουν, στα πλαίνους σκοπούς.
σια του συλλογικού τους συμφέροντος,
σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς,
θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς.

Άρθρο 132 παρ.
1.ιβ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Πολιτισμός.

16

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η διαχείριση των ΟΣΕΚΑ
και των λοιπών οργανισμών συλλογικών
επενδύσεων που αποσκοπούν στη συλλογή επενδυτικών κεφαλαίων από το ευρύ κοινό.

Άρθρο 135 παρ.
1.ζ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΦΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22,
παρ.
1.κβ)
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Εμπεριέχεται
στο συνολικό
ποσό που αναφέρουμε
στην περίπτωση 8.
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

17

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτε- Εξαιρούνται τίτλοι παρα- Όλα τα πρόσωπα
ρικό της χώρας οι εργασίες στις οποίες στατικοί εμπορευμάτων.
ως λήπτες των υπεριλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση
πηρεσιών αυτών.
εκτός από τη φύλαξη και διαχείριση,
που αφορούν μετοχές ανωνύμων εταιρειών, μερίδια, ομολογίες και λοιπούς
τίτλους.

18

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.κα)

Άρθρο 135 παρ.
1.στ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Εμπεριέχεται
στο συνολικό
ποσό που αναφέρουμε
στην περίπτωση 8.

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων καθώς και η διαχείρισή τους από το πρόσωπο που τις
χορηγεί.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΦΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22,
παρ.
1.κγ)

Άρθρο 135 παρ.
1.β της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Εμπεριέχεται
στο συνολικό
ποσό που αναφέρουμε
στην περίπτωση 8.

19

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η ανάληψη υποχρεώσεων
προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων
και λοιπών ασφαλειών, η διαπραγμάτευση για την ανάληψη των εργασιών αυτών
και η διαχείριση εγγυήσεων πιστώσεων,
που ενεργείται από το πρόσωπο που τις
χορηγεί.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΦΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22,
παρ.
1.κδ)

Άρθρο 135 παρ.
1.γ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Εμπεριέχεται
στο συνολικό
ποσό που αναφέρουμε
στην περίπτωση 8.

20

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας οι εργασίες, στις οποίες
περιλαμβάνεται η διαπραγμάτευση, που
αφορούν καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις,
πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά
αξιόγραφα.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
22,
παρ.
1.κε)

Άρθρο 135 παρ.
1.δ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Εμπεριέχεται
στο συνολικό
ποσό που αναφέρουμε
στην περίπτωση 8.

21

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΦΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22 παρ. 1.β)

Άρθρο 132 παρ.
1.ιζ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ,
όπως ισχύει –

27.866.279

Εξαιρούνται οι πράξεις που Καταθέτες, κάτοαφορούν την είσπραξη α- χοι τίτλων κ.λπ.
παιτήσεων για λογαριασμό
τρίτων, καθώς και οι εργασίες που αφορούν την πρακτορεία
επιχειρηματικών
απαιτήσεων που ενεργείται
από τις επιχειρήσεις που
ασχολούνται με τις εργασίες
αυτές.
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πολιτισμός.

22

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παροχές ΠΟΛ 1100/2010
ιατρικής περίθαλψης οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως λήπτες των υ- ΦΠΑ (άρθρο στη
πηρεσιών αυτών.
22 παρ. 1.ε)

Άρθρο 132 παρ.
1.γ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Υγεία (περίθαλψη).

23

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή
υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής
περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι
στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που διενεργούνται από οργανισμούς δημοσίου
δικαίου.
Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται
και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις
εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών
και ιαματικών πηγών.
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς, εφόσον αυτοί πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι ιδιωτικού δικαίου οργα- Τα πρόσωπα που Κώδικας
Απεριόρινισμοί απαλλάσσονται από είναι λήπτες των ΦΠΑ (άρθρο στη
τον ΦΠΑ μόνο εφόσον πλη- υπηρεσιών αυτών. 22 παρ. 1.δ)
ρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) δεν έχουν ως σκοπό τη
συστηματική
επιδίωξη
του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται
αλλά να διατίθενται για
τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών
ii) η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται
από πρόσωπα που δεν
έχουν, είτε αυτά τα ίδια
είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο
συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών
δραστηριοτήτων
iii) οι απαλλαγές δεν πρέπει
να δημιουργούν κίνδυνο
στρέβλωσης των όρων

Άρθρο 132 παρ.
1.β της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Υγεία (περίθαλψη).
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

του ανταγωνισμού.
24

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η παροχή υπηρεσιών από
οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση
ειδών οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες.

Τα πρόσωπα που Κώδικας
Απεριόριείναι λήπτες των ΦΠΑ (άρθρο στη
υπηρεσιών αυτών 22 παρ.1.στ)
και αγοραστές των
αγαθών.

Άρθρο 132 παρ.
1.ε της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Υγεία (περίθαλψη).

25

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση
ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίματος και ανθρώπινου γάλακτος.

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως αγοραστές αυ- ΦΠΑ (άρθρο στη
τών.
22 παρ. 1.ζ)

Άρθρο 132 παρ.
1.δ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ Υγεία.

26

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η μεταφορά Έγκριση από αρμόδια δηασθενών ή τραυματιών με οχήματα ειδι- μόσια αρχή για άσκηση
κά κατασκευασμένα ή διαρρυθμισμένα δραστηριότητας.
για το σκοπό αυτό.

Ασθενείς ή τραυ- Κώδικας
Απεριόριματίες που μετα- ΦΠΑ (άρθρο στη
φέρονται με τα 22 παρ. 1.ι)
οχήματα αυτά.

Άρθρο 132 παρ.
1.ιστ. της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Υγεία.

27

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή ΠΟΛ 1071/1995
υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι
στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που
παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια
ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα
από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για
λοιπούς οργανισμούς εφόσον αυτοί πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα πρόσωπα που
είναι λήπτες των
υπηρεσιών αυτών
και αγοραστές των
εν
λόγω
στενά
συνδεόμενων
με
αυτές τις υπηρεσίες παραδόσεις αγαθών.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
22
παρ.
1.ιβ)

Άρθρο 132 παρ.
1.θ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Παιδεία (πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια εκπαίδευση - επαγγελματική
εκπαίδευση
και
κατάρτιση).

28

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας η παράδοση ιδιαίτερων
μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Τα πρόσωπα που Κώδικας
Απεριόριείναι λήπτες των ΦΠΑ (άρθρο στη
υπηρεσιών αυτών. 22 παρ. 1.ιγ)

Άρθρο 132 παρ.
1.ι της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Παιδεία.

29

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι- Για πρώτη κατοικία: να έχει Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόρικό της χώρας:
εκδοθεί η άδεια πριν από ως αγοραστές και ΦΠΑ (άρθρο στη

Άρθρο 135 παρ.
1.ι της οδηγίας
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379.700.000
(αφορά την ιδιωτική
εκπαίδευση)

1.260.136
(Για πρώτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α) η παράδοση ακινήτων, εκτός από
- την παράδοση που προβλέπουν οι
διατάξεις του άρθρου 6
- τις παραδόσεις που προβλέπουν οι
διατάξεις της περ. γ’, της παρ. 2 του
άρθρου 7
β) η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους
απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης
κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας,
καθώς και η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί
κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή
ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου που
συνίσταται υπέρ των ανωτέρω ακινήτων.
30

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1/1/2006, ή και μετά την όσοι
αποκτούν
ημερομηνία αυτή εφόσον η πρώτη κατοικία.
παράδοση γίνεται σε δικαιούχους απαλλαγής α’ κατοικίας.

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας οι μισθώσεις ακινήτων
(εκτός αυτών που αφορούν τη μίσθωση
βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων,
καθώς και τη μίσθωση, αυτοτελώς ή στα
πλαίσια μικτών συμβάσεων, χώρων που
πραγματοποιείται από επιχειρήσεις με
σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον ο υποκείμενος εκμισθωτής το επιθυμεί και υποβάλλει για
αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης).

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

22
παρ.1,
περ. λα, άρθρο 6
παρ.4, άρθρο 7 παρ.
2γ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2006/112/ΕΚ,
(για τα παλαιά) –
Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

Όλα τα πρόσωπα Κώδικας
Απεριόριως μισθωτές.
ΦΠΑ (άρθρα στη
22 παρ.
1.κστ και 8
παρ. 2.δ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
κατοικία)

Άρθρο 135 παρ.
1.ιβ και παρ. 2
της
οδηγίας
2006/112/ΕΚ,
όπως ισχύει.

Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ
1

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η εισαγωγή Η εισαγωγή να αφορά κύριο Οι ένοπλες δυνά- Ν.2109/92
κύριων υλικών που προορίζονται για τις υλικό και να πραγματοποι- μεις.
και
ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων.
είται από τις ίδιες τις ένοΝ. 2992/02
πλες δυνάμεις.
(άρθρο 18)

Απεριόριστη

Άμυνα

2

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές Εισάγονται

Απεριόρι-

Οδηγία

δωρεάν

και Δημόσια ή κοινω- Ν. 1684/87
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

στη

83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και Ανάπτυξη (έρευνα).

πειραματόζωων και βιολογικών ή χημι- προέρχονται από άλλο κράκών ουσιών που προορίζονται για την έ- τος-μέλος ή εισάγονται από
ρευνα.
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης με απαλλαγή από
εισαγωγικό δασμό σύμφωνα
με το άρθρο 60 του Καν.
ΕΟΚ 918/83.

φελή
ιδρύματα (άρθρο 33)
και οι υπηρεσίες
που
εξαρτώνται
από
αυτά
και
δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και την επιστημονική
έρευνα.

3

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές α) Συνοδεύονται από πιστοθεραπευτικών ουσιών ανθρώπινης προέποιητικό ποιότητας που
λευσης, αντιδραστήρια για τον προσδιοέχει εκδοθεί από αρμόρισμό των ομάδων του αίματος και των
δια υπηρεσία στη χώρα
ομάδων ιστών.
προέλευσης.
β) Περιέχονται σε συσκευασίες που φέρουν ειδική
ετικέτα με την ονομασία
τους.

Εγκεκριμένοι ορ- Ν. 1684/87 Απεριόριγανισμοί, ιδρύμα- (άρθρα 34- στη
τα, εργαστήρια για 36)
χρήση σε ιατρικούς ή επιστημονικούς
σκοπούς
εξαιρούμενης της
εμπορικής
πράξης.

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Υγεία (περίθαλψη).

4

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές α) Εισάγονται από εγκεκριειδών πρώτης ανάγκης και άλλων αγαμένους οργανισμούς και
θών και υλικών που προσφέρονται δωνομικά πρόσωπα, τα ορεάν για την πραγματοποίηση κοινωφεποία τηρούν βιβλία ώστε
λών ή φιλανθρωπικών σκοπών (εξαιρούνα καθίσταται δυνατός ο
νται τα οινοπνευματώδη, ο καπνός, τα
έλεγχος.
προϊόντα καπνού, ο καφές, το τσάι, τα β) Προσφέρονται
δωρεάν
οχήματα με κινητήρα εκτός από τα αδίχως πρόθεση εμπορισθενοφόρα).
κής εκμετάλλευσης από
μέρους του δωρητή στα
παραπάνω ιδρύματα.
γ) Διανέμονται δωρεάν σε
απόρους.

Δημόσιες υπηρε- Ν. 1684/87 Απεριόρισίες, εγκεκριμένα (άρθρα 38- στη
κοινωφελή ή φι- 42)
λανθρωπικά νομικά πρόσωπα.

Οδηγία
83/181/Ε0Κ –
Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

5

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές α) Εισάγονται από ιδρύμαειδών για την εκπαίδευση, την εργασία
τα ή οργανισμούς που
και την κοινωνική προαγωγή των μειονεέχουν εξουσιοδοτηθεί για
κτούντων προσώπων.
την παραλαβή άνευ ΦΠΑ
αντικειμένων για την εκ-

Εξουσιοδοτημένα
Ν. 1684/87 Απεριόριαρμόδια ιδρύματα (άρθρα 43- στη
ή οργανισμοί για 45)
την παραλαβή ειδών άνευ ΦΠΑ.

Οδηγία
83/181/Ε0Κ –
Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).
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ΕΣΟΔΩΝ
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(περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις Γ2Γ24).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

παίδευση των μειονεκτούντων προσώπων.
β) Προσφέρονται
δωρεάν
χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης από
μέρους του δωρητή στα
παραπάνω ιδρύματα.
6

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές
ειδών υπέρ των θυμάτων καταστροφών
με εξαίρεση τα οικοδομικά και άλλα υλικά για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί.

Έκδοση απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Τα είδη αυτά διανέμονται ή
διατίθενται δωρεάν στα θύματα τέτοιων καταστροφών.

Κρατικοί, κοινω- Ν. 1684/87 Απεριόριφελείς ή φιλαν- (άρθρα 46- στη
θρωπικοί οργανι- 52)
σμοί.

Οδηγία
83/181/Ε0Κ –
Κοινωνική πολιτική (πρόνοια).

7

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι αποστολές που προορίζονται για οργανισμούς
αρμόδιους σε θέματα προστασίας της
πνευματικής, βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας.

Προορίζονται για οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα
προστασίας της πνευματικής βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας.

Οργανισμοί αρμό- Ν. 1684/87
διοι σε θέματα (άρθρο 74)
προστασίας
της
πνευματικής, βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας.

Απεριόριστη

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

8

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα είδη για Χορήγηση σχετικής έγκριτην ανέγερση, τη συντήρηση και τη δια- σης με απόφαση Υπουργού
κόσμηση νεκροταφείων, τάφων και μνη- Οικονομικών.
μείων των θυμάτων πολέμου ξένης χώρας
που έχουν ταφεί στην Ελλάδα.

Ν. 1684/87
(άρθρο 83)

Απεριόριστη

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

9

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές
φαρμακευτικών προϊόντων ιατρικής ή
κτηνιατρικής χρήσης που χρησιμοποιούνται με την ευκαιρία διεθνών αθλητικών συναντήσεων.

Πρέπει να είναι σε όρια πο- Διεθνείς ομοσπον- Ν. 1684/87
σοτήτων απαραίτητων για δίες.
(άρθρο 37)
την κάλυψη των αναγκών
κατά τη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα των ανθρώπων ή ζώων που συμμετέχουν στις διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις.

Απεριόριστη

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Αθλητισμός.

Απεριόρι-

Οδηγία

10

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές Προσφέρονται με την ευ- Τα

πρόσωπα,
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οι Ν. 1684/87
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ΕΣΟΔΩΝ
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

παρασήμων και δώρων στα πλαίσια των
διεθνών σχέσεων, είδη που προορίζονται
για αρχηγούς κρατών.
Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα οινοπνευματώδη προϊόντα, ο καπνός και τα
προϊόντα καπνού.

καιρία ορισμένων περιστάσεων, δεν παρουσιάζουν
κανένα εμπορικό ενδιαφέρον και δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

κυβερνήσεις,
οι (άρθρα
αρχές κ.λπ. που 57)
κάνουν την εισαγωγή.

11

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές α) Εισάγονται δωρεάν και Επιχειρήσεις –
ειδών που καταναλώνονται στη διάρκεια
προορίζονται να διανε- εκθέτες.
έκθεσης ή παρόμοιας εκδήλωσης (εξαιμηθούν δωρεάν στο κοιρούνται τα οινοπνευματώδη, ο καπνός,
νό κατά τη διάρκεια της
τα προϊόντα καπνού, τα καύσιμα κάθε
εκδήλωσης.
είδους).
β) Η συνολική αξία και η
ποσότητά τους είναι ανάλογες με το είδος της εκδήλωσης, τον αριθμό των
επισκεπτών και το μέγεθος συμμετοχής του εκθέτη.

12

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές α) Έχουν
χρησιμοποιηθεί
επενδυτικών αγαθών και άλλων αγαθών
από την επιχείρηση επί
εξοπλισμού που εισάγονται κατά τη με12 τουλάχιστον μήνες
ταφορά της δραστηριότητας της επιχείπριν την ημερομηνία
ρησης.
παύσης της δραστηριότηΕξαιρούνται από την απαλλαγή τα μετατας της επιχείρησης στη
φορικά μέσα που δεν αποτελούν μέσο
χώρα από την οποία μεπαραγωγής, οι προμήθειες για ανθρώπιταφέρεται.
νη κατανάλωση ή διατροφή ζώων, τα β) Προορίζονται για την ίδια
καύσιμα και τα αποθέματα πρώτων υλών
χρήση μετά τη μεταφορά
και κατεργασμένων ή ημικατεργασμένων
αυτή.
προϊόντων και τα ζώα που βρίσκονται γ) Είναι ανάλογα με το είστην κατοχή ζωέμπορου.
δος και το μέγεθος της
επιχείρησης.
δ) Εισάγονται μέσα σε δώδεκα μήνες από την
παύση της δραστηριότητας της επιχείρησης στη
χώρα από την οποία με-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

53- στη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

83/181/ΕΟΚ –
Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 62- στη
66)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

Επιχειρήσεις πα- Ν. 1684/87 Απεριόριραγωγής αγαθών (άρθρα 22- στη
και παροχής υπη- 26)
ρεσιών που παύουν οριστικά τη
δραστηριότητα στη
χώρα από την οποία προέρχονται.

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιοτεχνία, βιομηχανία, εμπόριο).
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Πρόκειται για
ΦΠΑ
εκπιπτόμενο.
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ταφέρονται.
13

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές α) Τα εμπορεύματα, οι υ- Οι εισαγωγείς
διαφημιστικών ειδών και εντύπων.
πηρεσίες που διαφημίζονται στα έντυπα πρέπει
να ανήκουν σε πρόσωπο
εγκατεστημένο σε άλλη,
εκτός της Ελλάδας, χώρα.
β) Στα έντυπα να αναγράφεται το όνομα της επιχείρησης που διαφημίζει τα
εμπορεύματα που πωλεί
ή νοικιάζει ή τις υπηρεσίες που παρέχει.
γ) Κάθε αποστολή να περιέχει ένα μόνο έντυπο ή
αν αποτελείται από πολλά έντυπα, ένα μόνο αντίτυπο κάθε εντύπου ή
πολλά αντίτυπα του ίδιου
εντύπου εφόσον το συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει το 1 χιλ/μο.
δ) Τα έντυπα δεν πρέπει να
αποτελούν
αντικείμενα
ομαδικών
αποστολών
από ένα μόνο αποστολέα
προς ένα μόνο παραλήπτη.
ε) Εφόσον τα έντυπα πρόκειται να διανεμηθούν
δωρεάν, τότε πρέπει να
συντρέχει μόνο η προϋπόθεση β’.

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 59- στη
61)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο, βιοτεχνία,
βιομηχανία).

14

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές Δωρεάν διανομή.
Οι εισαγωγείς
τουριστικών ενημερωτικών εντύπων, διά- Τα τουριστικά έντυπα και οι
φορων εγγράφων και ειδών (εκδόσεις ξέ- οδηγοί δεν πρέπει να πε-

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 75- στη
76)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

νων κυβερνήσεων, δείγματα υπογραφών ριέχουν ιδιωτική εμπορική
και έντυπες εγκύκλιοι κ.λπ.).
διαφήμιση πάνω από 25%.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).
Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

15

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές Δεν μπορούν να ξαναχρη- Οι εισαγωγείς
διάφορων υλικών (υφάσματα, χαρτόνια σιμοποιηθούν.
κ.ά.) που χρησιμοποιούνται για τη στοιβασία των εμπορευμάτων και οι τροφές
για τη διατροφή των ζώων κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους στην Ελλάδα.

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 77- στη
78)

16

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές
αγαθών αξίας μέχρι 22 ευρώ (εξαιρούνται τα οινοπνευματώδη, τα αρώματα, οι
κολώνιες, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού).

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρο 20, στη
21)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

17

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές Τα αντικείμενα να είναι α- Οι εισαγωγείς
εμπορικών δειγμάτων ασήμαντης αξίας.
ντιπροσωπευτικά μιας κατηγορίας εμπορευμάτων και
ο τρόπος παρουσίασης και
η ποσότητα να καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για
άλλους σκοπούς εκτός από
την έρευνα αγοράς.

Ν. 1684/87
(άρθρο 58)

Απεριόριστη

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

18

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές α) Τα είδη αυτά καταναλώ- Οι εισαγωγείς
ειδών που χρησιμοποιούνται για εξετάνονται ή καταστρέφονται
σεις, αναλύσεις ή δοκιμές για τον προσεντελώς κατά τη διάρκεια
διορισμό της σύνθεσης, της ποιότητάς
των εξετάσεων, αναλύσετους με σκοπό είτε την απόκτηση οριων ή δοκιμών, είτε κατασμένων πληροφοριών ή τη βιομηχανική
στρέφονται
ολοσχερώς
ή εμπορική έρευνα.
μετά το πέρας αυτών, είτε
παραχωρούνται δωρεάν
στο Δημόσιο, είτε εξάγονται στο εξωτερικό.
β) Δεν επιδιώκεται η εμπορική προβολή.
γ) Εισάγονται σε απόλυτα

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρο 67- στη
73)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (έρευνα).

Οι εισαγωγείς
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ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 79- στη
82)
1011285/29
6/0018/89
ΑΥΟ
5017560/
22-4-10
ΑΥΟ
5030961/
23-8-13

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΝΟΜΟΣ

απαραίτητες
για
την
πραγματοποίηση
του
σκοπού ποσότητες που
έχουν καθοριστεί κατά
περίπτωση από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
19

Απαλλάσσονται κατά την εισαγωγή από
το ΦΠΑ φέρετρα που περιέχουν νεκρούς
και οι τεφροδόχοι, τα άνθη, τα στεφάνια
και τα άλλα διακοσμητικά αντικείμενα
που τα συνοδεύουν, καθώς και τα παραπάνω αντικείμενα που φέρουν πρόσωπα
που κατοικούν σε άλλη χώρα και μεταβαίνουν σε κηδείες ή έρχονται για να διακοσμήσουν τάφους που βρίσκονται
στην Ελλάδα.

Να μην παρουσιάζουν οι Οι εισαγωγείς
εισαγωγές, από το είδος ή
την ποσότητά τους κανένα
εμπορικό ενδιαφέρον.

20

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές α) Τα καύσιμα που περιέ- Οι ιδιοκτήτες ή
καυσίμων και λιπαντικών σε χερσαία
χονται στις κανονικές δε- οδηγοί των αυτοοχήματα ξηράς και σε εμπορευματοκιξαμενές καυσίμων αυτο- κινήτων.
βώτια ειδικών χρήσεων.
κινήτων οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσης και μοτοσικλετών καθώς και εμπορευματοκιβωτίων
ειδικής
χρήσης.
β) Η απαλλαγή περιορίζεται
στα 200 λίτρα για το ρυμουλκό όχημα και σε
200 λίτρα για το ρυμουλκούμενο ή εμπορευματοκιβώτιο ειδικών
χρήσεων.
γ) Τα καύσιμα που περιέχονται σε φορητά δοχεία
καυσίμων επί των επιβατικών αυτοκινήτων και
των μοτοσικλετών μέχρι
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Ν. 1684/87
(άρθρο 84)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ποσότητα 10 λίτρων ανά
όχημα.
δ) Μη χρησιμοποίηση των
καυσίμων σε άλλα οχήματα, ούτε αφαίρεση,
ούτε αποθήκευση, ούτε
μεταβίβαση αυτών.
21

22

23

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές α) Τα προϊόντα δεν έχουν Γεωργοί,
κτηνογεωργικών προϊόντων ή προϊόντων για
υποβληθεί σε άλλη επε- τρόφοι, μελισσογεωργική χρήση που προέρχονται από
ξεργασία εκτός από αυτή κόμοι, δασοκόμοι,
κτήματα ευρισκόμενα σε μια χώρα με
που συνήθως ακολουθεί- ιχθυοκαλλιεργηάμεση γειτνίαση με την Ελλάδα (ή σε λίται μετά τη συγκομιδή ή τές.
μνες και ποταμούς ευρισκόμενες στις
την παραγωγή.
παραμεθόριες περιοχές) και των οποίων β) Τα προϊόντα εισάγονται
την εκμετάλλευση έχουν αγρότες παρααπό τον αγρότη παραγωγωγοί με έδρα της εκμετάλλευσής τους
γό ή για λογαριασμό του.
στην Ελλάδα και σε άμεση γειτνίαση με
τη χώρα παραγωγής.
Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα είδη που α) Τα πρόσωπα να έχουν τη Πρόσωπα που με
εισάγονται με την ευκαιρία γάμου.
συνήθη κατοικία τους την ευκαιρία του
Εξαιρούνται τα οινοπνευματώδη προϊόεκτός ΕΕ τουλάχιστον γάμου
μεταφέντα, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού.
τους τελευταίους 12 συ- ρουν τη συνήθη
νεχείς μήνες.
κατοικία τους από
β) Να προσκομίζουν τα α- χώρα εκτός ΕΕ
ποδεικτικά τέλεσης ή έ- στην Ελλάδα.
ναρξης διαδικασίας τέλεσης του γάμου.
γ) Να εισάγονται οριστικά,
εφάπαξ ή τμηματικά, το
νωρίτερο 2 μήνες πριν
και το αργότερο 4 μήνες
μετά την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 27- στη
32)

Οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 10- στη
13)

Προσαρμογή
στην οδηγία
83/181/ΕΟΚ

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα είδη οικοσκευής και τα ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα που περιέρχονται εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου διαδοχής σε φυσι-

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα 14, στη
15,16,17)
Δ.245/88

Προσαρμογή
στην οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Κοινωνική πολι-

Να αποκτώνται με κληρονομική διαδοχή και να εισάγονται μέσα σε δύο χρόνια από την παραπάνω α-

Φυσικά πρόσωπα
με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα
ή νομικά πρόσω-
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

κά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα που
ασκούν μη κερδοσκοπική δραστηριότητα.
Εξαιρούνται τα οινοπνευματώδη προϊόντα, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού,
τα μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης,
τα υλικά για επαγγελματική χρήση, τα
αποθέματα πρώτων υλών και κατεργασμένων ή ημικατεργασμένων προϊόντων,
τα ζώντα ζώα και τα αποθέματα γεωργικών προϊόντων που υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις κανονικές
οικογενειακές ανάγκες.

πόκτηση.
Τα προσωπικά είδη πρέπει
να εισάγονται οριστικά, εφάπαξ ή τμηματικά, μέσα
σε προθεσμία 2 ετών από
την ημερομηνία κατά την
οποία τα είδη περιέρχονται
στον ενδιαφερόμενο.

πα εγκατεστημένα ΑΥΟ (άρθρα
στην Ελλάδα που 16, 17, 18)
ασκούν μη κερδο- Ν. 1839/89
σκοπική δραστηριότητα.

τική
(δράσεις
πρόνοιας).

24

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ο ιματισμός,
το σχολικό υλικό και η συνήθης επίπλωση ενός φοιτητικού δωματίου που εισάγονται από φοιτητές, με συνήθη κατοικία
στο εξωτερικό που έρχονται στην Ελλάδα
αποκλειστικά για να σπουδάσουν.

Τα είδη να προορίζονται για
προσωπική χρήση του δικαιούχου.
Η απαλλαγή παρέχεται μία
φορά κάθε σχολικό έτος.

Φοιτητές και μαθητές,
κάτοικοι
εξωτερικού
που
έρχονται στην Ελλάδα για σπουδές.

Ν. 1684/87 Απεριόρι(άρθρα
18 στη
και 19)
Δ.245/88
ΑΥΟ (άρθρο
24)

Προσαρμογή
στην οδηγία
83/181/ΕΟΚ –
Παιδεία (τριτοβάθμια εκπαίδευση).

25

Βεβαιώνεται αλλά δεν εισπράττεται ο ο- α) Ο εισαγωγέας είναι μη Εισαγωγείς
φειλόμενος ΦΠΑ κατά την εισαγωγή με
εγκατεστημένο στη χώρα
εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής
μας υποκείμενο στο φότης υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες
ρο πρόσωπο.
παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό β) Ο φόρος προστιθέμενης
της χώρας.
αξίας που βεβαιώνεται
επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, αλλά αναγράφεται
στην περιοδική και εκκαθαριστική
δήλωση
ΦΠΑ του εισαγωγέα.
γ) Ο εισαγωγέας πραγματο-

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο
29 στη
παρ. 4α)
ΠΟΛ
1126/2013
ΑΥΟ

Οδηγία
2006/112/ΕΚ
Οδηγία
ΦΠΑ
(άρθρα 194 και
211)
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

Πρόκειται για
ΦΠΑ
εκπιπτόμενο.
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ποιεί εισαγωγές, μη υποκείμενων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης εμπορευμάτων,
ετήσιας
στατιστικής αξίας ύψους
τουλάχιστον 300 εκατ.
ευρώ. Ειδικά για τα πρώτα πέντε έτη ένταξης του
εισαγωγέα στο καθεστώς,
η ετήσια στατιστική αξία
προσδιορίζεται σε 120
εκατ. ευρώ.
δ) Ποσοστό άνω του 90%
της αξίας των εισαγομένων εμπορευμάτων σε
ετήσια βάση παραδίδεται
σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
σε τρίτες χώρες.
26

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, η εισαγωγή
προϊόντων αλιείας από επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας, στην κατάσταση που
αλιεύτηκαν ή αφού υποβλήθηκαν σε εργασίες συντήρησης με σκοπό την εμπορία τους και πριν την παράδοσή τους.

Επιχειρήσεις θα- Κώδικας
Απεριόριλάσσιας αλιείας.
ΦΠΑ (άρθρο στη
23 παρ. 1.γ)

27

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η εισαγωγή
αγαθών τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται σε άλλο κράτος-μέλος από τον εισαγωγέα ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί
στο όνομά του και για λογαριασμό του
εισαγωγέα.

Η απαλλαγή χορηγείται ε- Οι εισαγωγείς
φόσον τα εισαγόμενα αγαθά
αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής
παράδοσης
στη συνέχεια.
Οι λοιπές προϋποθέσεις
καθορίζονται με σχετικές
ΑΥΟ.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
23 παρ. 1.δ)

Άρθρο 143 (δ)
της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

Πρόκειται για
ΦΠΑ
εκπιπτόμενο.

28

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η εισαγωγή
αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερί-

Οι εισαγωγείς

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη

Οδηγία
2006/112/ΕΚ

Πρόκειται για
ΦΠΑ
εκπι-
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Άρθρο 143.1(ι)
της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Αγροτική
ανάπτυξη (αλιεία).
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ου ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου συνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα ή που εισάγεται από πλοίο μεταφοράς αερίου σε
σύστημα φυσικού αερίου ή σε ανάντη
δίκτυο αγωγών, ηλεκτρικής ενέργειας,
θερμότητας ή ψύχους μέσω των δικτύων
θέρμανσης ή ψύξης.

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

23 παρ. 1.ε)

(άρθρο 143 παρ.
1.ιβ) – Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(εμπόριο).

πτόμενο.

Πρόκειται για
εκπιπτόμενο
φόρο.

29

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η επανεισαγωγή αγαθών από το ίδιο πρόσωπο που
τα εξήγαγε και στην ίδια κατάσταση στην
οποία είχαν εξαχθεί, εφόσον έχουν ατέλεια.

Η απαλλαγή χορηγείται α- Οι εισαγωγείς
νάλογα με τη φύση του αγαθού, το πρόσωπο που τα
αποκτά και τον προορισμό
του αγαθού.

Κώδικας
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
23 παρ. 1α)

Άρθρο 143 (ε)
της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο).

30

Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, η οριστική
εισαγωγή αγαθών, η παράδοση των οποίων απαλλάσσεται από το φόρο και στο
εσωτερικό της χώρας.

Η απαλλαγή χορηγείται ε- Οι εισαγωγείς
φόσον η παράδοση των ίδιων αγαθών απαλλάσσεται
στο εσωτερικό της χώρας.

Κώδικα
ΑπεριόριΦΠΑ (άρθρο στη
23 παρ. 1.β)

Άρθρο 140 (α)
της οδηγίας
2006/112/ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (εμπόριο / βιομηχανία / βιοτεχνία).

31

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα αγαθά Να μη ξεπερνά η αξία των Ταξιδιώτες
που περιέρχονται στις προσωπικές απο- αγαθών:
σκευές των ταξιδιωτών που προέρχονται α) για τους επιβάτες αεροαπό τρίτες χώρες.
πλάνων και πλοίων τα
430 ευρώ,
β) για τους επιβάτες λοιπών
μέσων μεταφοράς 300
ευρώ,
γ) για τους ταξιδιώτες ηλικίας κάτω των 15 ετών
(ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου) 150 ευρώ
και
δ) για κατοίκους παραμε-

Ν. 3763/09
(άρθρο 20)
Ν. 3775/09
(άρθρο 37)

Οδηγία
2007/74/ΕΕ
Ταξιδιώτες που
έρχονται
από
τρίτες χώρες.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Απεριόριστη
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11. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

θόριας ζώνης, μεθοριακούς εργαζόμενους, μέλη πληρώματος μεταφορικών μέσων 175 ευρώ.
32

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα είδη οικοσκευής και τα ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα που εισάγονται από πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

Να βρίσκονται στην κυριό- Μετοικούντες
τητα και χρήση των δικαιούχων έξι (6) μήνες πριν
από τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας.

33

Απαλλαγή από ΦΠΑ εισαγωγής κατά τη α) Προϊόντα που προορίζοθέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόνται να παραδοθούν ως
χρονη θέση σε καθεστώς τελωνειακής
εφόδια πλοίων και αεροαποθήκευσης εμπορευμάτων που προοσκαφών.
ρίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοί- β) Έκδοση άδειας λειτουρων και αεροσκαφών.
γίας τελωνειακής αποθήκευσης.

Πρόσωπα
που
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον τομέα του
εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών.
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Δ.245/88
ΑπεριόριΑΥΟ (άρθρα στη
3,4,5),
Ν. 1839/89
Ν. 1684/87
(άρθρα 2-9)

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

1.402.952

Ν. 2859/00 Απεριόρι(άρθρο
25 στη
παρ.1)
ΠΟΛ
1100/2013
ΑΥΟ

Άρθρο 148 Οδηγίας
2006/112/ΕΚ
(Οδηγία ΦΠΑ)

Πρόκειται για
ΦΠΑ
εκπιπτόμενο.
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12. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

1

Απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου
το Δημόσιο.

Δημόσιο

2

Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου οι μεταβιβάσεις ακινήτων προς το
Δημόσιο, καθώς και η εισφορά ακινήτου
σε ανώνυμη εταιρεία ενεργού πολεοδομίας. Επίσης, απαλλάσσεται η μεταβίβαση ακινήτου ως ανταλλάγματος αντί
αποζημίωσης στον καθ’ ου η απαλλοτρίωση.

Δημόσιο, φορολο- ΝΔ 1003/71
γούμενοι.
(άρθρο 24)

3

Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου οι δήμοι, οι κοινότητες και οι σύνδεσμοι και ενώσεις αυτών.

Δήμοι και κοινότητες.
Σύνδεσμοι
και
Ενώσεις
Δήμων
και Κοινοτήτων.

4

5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Κώδικας
ΑπεριόριΝόμων
Τε- στη
λών Χαρτοσήμου (άρθρο
2,
παρ.2)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Κώδικας
ΑπεριόριΝόμων
Τε- στη
λών Χαρτοσήμου
(ΚΝΤΧ)
(άρθρο 2,
παρ. 2)
Ν. 3463/06

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου
η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
(ΜΟΔ) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
(ΚΠΣ).

Μονάδα Οργάνω- Ν. 2372/96 Απεριόρισης της Διαχείρι- (άρθρο τρίτο) στη
σης
του
ΚΠΣ
(ΜΟΔ).

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου τα εισπραττόμενα μερίσματα ή κέρδη εταιρειών επενδύσεων-χαρτοφυλακίου
και αμοιβαίων κεφαλαίων που εισπράττονται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης του ν. 876/79 για ποσό
6 ευρώ για κάθε άμεσο ασφαλισμένο του
Οργανισμού στις 31 Δεκεμβρίου κάθε

Οργανισμοί Κοι- Ν. 876/79
νωνικής Ασφάλι- (άρθρο 7)
σης.
Ν. 1969/91
(άρθρο 48)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
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Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

έτους ή ποσό 1% του ποσού που απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος.
6

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι
κάθε φύσεως παρεχόμενες παροχές του
ΟΑΕΔ.

ΟΑΕΔ και δικαι- ΝΔ 3464/55
ούχοι.
(άρθρο 13)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
απασχόλησης).

56.500.000
(περιπτώσεις
6, 7, 23, 24)

7

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα
επιδόματα και άλλες παροχές που χορηγεί ο ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 1545/85 στους δικαιούχους.

ΟΑΕΔ και δικαι- Ν. 1545/85
ούχοι επιδομάτων
και παροχών.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
απασχόλησης).

56.500.000
(περιπτώσεις
6, 7, 23, 24)

8

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλη
χαρτοσήμου οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

ΕΛΓΑ και ασφαλι- Ν. 1790/88
σμένοι του ΕΛΓΑ. (άρθρο 15)

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

ανά-

76.850

4.273.000

9

Απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου
η μεταβίβαση ιδιοκτησίας του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) προς τα μέλη του.
Ο ΑΟΟΑ εξομοιούται προς το Δημόσιο
και απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου σε όλες τις συναλλαγές του.
Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
τα χορηγούμενα δάνεια του ΑΟΟΑ προς
τα μέλη του, οι μεταγραφές, εγγραφές
προσημειώσεων ή υποθηκών κ.λπ. του
ΑΟΟΑ που είναι σχετικές με μεταβιβάσεις ακινήτων του ή χορηγήσεις δανείων
προς τα μέλη του κ.λπ.

ΑΟΟΑ και τα μέλη ΝΔ 2906/54
του.
(άρθρο 2)

Απεριόριστη

Οικιστική
πτυξη.

ανά-

5

7.500

10

Η απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου
των συμβάσεων των τραπεζικών δανείων
επεκτείνεται και στις συμβάσεις δανείων
που χορηγεί ο Οργανισμός Εργατικής

ΟΕΚ και δικαιού- Ν. 3227/04
χοι.
(άρθρο 20
παρ. 14)

Απεριόριστη

Οικιστική
πτυξη.

ανά-
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48.000
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12. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατοικίας
του1.

(ΟΕΚ)

στους

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

δικαιούχους

11

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου το
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ).

ΕΛΚΕ

Ν. 2372/96 Απεριόρι(άρθρο πρώ- στη
το)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

12

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου η
«Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ».

Κοινωνία
της Ν. 2866/00
Πληροφορίας ΑΕ. (άρθρο 24)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

13

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου ο
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

ΟΔΔΗΧ

Ν. 2628/98
(άρθρο 10)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

14

Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου για
κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία το
Μουσείο Μπενάκη, καθώς και κάθε δικαιοπραξία που το αφορά.

Μουσείο
κη.

Μπενά- Ν. 4599/30
(άρθρο 11)

Απεριόριστη

Πολιτισμός (ενίσχυση μουσείων).

15

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου το
Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική Σκηνή,
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η
Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, η Ορχήστρα των Χρωμάτων, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ο Μουσικός και
Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος, η
Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής.

Οι περιγραφόμε- Ν. 2273/94
νοι φορείς.

Απεριόριστη

Πολιτισμός

16

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι πράξεις μεταγραφής, εγγραφής υποθήκης κ.λπ. που αφορούν κληρονομιές,
κληροδοσίες και δωρεές υπέρ κοινωφελών ιδρυμάτων και σκοπών που διέπονται από τις διατάξεις του α.ν. 2039/39.

Κοινωφελή ιδρύ- ΒΔ 3/14-9- Απεριόριματα και δωρητές. 48 (άρθρο 1) στη

Κοινωνική πολιτική.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18-4-13, ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14/2/2012 (παρ. 6, άρθ. 1 ν. 4046/2012) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες ΟΕΕ και ΟΕΚ.
1
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12. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

17

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου
τα Ελβετικά κοινωφελή ιδρύματα ή φιλανθρωπικά ιδρύματα υπό τον όρο της
αμοιβαιότητας.

Ελβετικά κοινω- Ν. 1160/81
φελή και φιλαν- (άρθρο 5)
θρωπικά ιδρύματα.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

18

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα
καταστατικά των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς επίσης οι εισφορές των μελών προς αυτές, οι καταθέσεις και αναλήψεις των μελών του συνεταιρισμού και οι χορηγήσεις δανείων
από το συνεταιρισμό στα μέλη του κ.λπ.

Αγροτικές
Συνε- Ν. 2810/00
ταιριστικές Οργα- (άρθρο 35)
νώσεις και μέλη
αυτών.

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

19

Απαλλάσσεται η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ»
από τέλη χαρτοσήμου στη μίσθωση ακινήτων. Επίσης, απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται από την εταιρεία κ.λπ.

ΑΤΤΙΚΟ
ΑΕ

20

Απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη
χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων κ.λπ. που συνάπτονται από την
εταιρεία «Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών
ΑΕ».

«Διεθνής Αερολι- Ν. 2338/95
μήν Αθηνών ΑΕ»
και συμβαλλόμενοι.

Απεριόριστη

Υποδομές

21

Απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη
χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων υποκατάστασης, εκχώρησης
κ.λπ. στις οποίες συμβάλλεται ο ανάδοχος του έργου μελέτης, κατασκευής,
χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης της
Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Γαλλο-Ελληνικός
Ν. 2395/96
Φορές
Υπερθαλάσσιας
ζεύξης
Ρίου-Αντιρρίου
(ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ) και
συμβαλλόμενοι.

Απεριόριστη

Υποδομές

22

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου η
συμμετοχή και επιδότηση επί του εισιτηρίου της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.
Επίσης, οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται υπέρ της Ευ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕΤΡΟ ΑΕ.

Απεριόριστη

Συγκοινωνίες
(αστικές συγκοινωνίες).

ΜΕΤΡΟ Ν. 1955/91 Απεριόρι(άρθρο ένα- στη
το)

236

Ν. 2714/99

ανά-

Συγκοινωνίες
(αστικές συγκοινωνίες).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εφαρμόζονται και στα αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαγωγικών πιστώσεων
που δεν είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και χορηγούν πιστώσεις στον κύριο ή
τον παραχωρησιούχο του έργου, με την
προϋπόθεση ότι στη χρηματοδότηση μετέχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
23

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι
επιχορηγήσεις και οι επιδοτήσεις του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προς τις επιχειρήσεις
που προσφέρονται για την πρακτική άσκηση μαθητών που παρακολουθούν
προγράμματα τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επιχειρήσεις

Ν. 1262/82
(άρθρο 18)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
απασχόλησης).

56.500.000
(περιπτώσεις
6, 7, 23, 24)

24

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου η
καταβολή των παροχών του ΟΑΕΔ στους
εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης που καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Επιχειρήσεις

Ν. 1262/82 Απεριόρι(άρθρο
29 στη
και 6)

Κοινωνική πολιτική (ενίσχυση
απασχόλησης).

56.500.000
(περιπτώσεις
6, 7, 23, 24)

25

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου η
εισφορά και μεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων κ.λπ. καθώς και κάθε πράξη
που απαιτείται για τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις

ΝΔ 1297/72
(άρθρο 1)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

26

Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου κάθε δικαιοπραξία του φορέα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών
(ΒΕΠΕ), που αφορά την ίδρυση του φορέα ή τρίτου φορέα ΒΕΠΕ, την κτήση
από το φορέα αυτό της κυριότητας των
αναγκαίων για την ίδρυση της ΒΕΠΕ εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων για την

Επιχειρήσεις
ι- Ν. 2545/97
δρυόμενες
εντός (άρθρο 15,
των Βιομηχανικών παρ. 1)
και Επιχειρηματικών
Περιοχών
(ΒΕΠΕ).

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

εγκατάσταση επιχειρήσεων και άλλων
συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, τη
μεταβίβαση δικαιώματος κυριότητας
προς τρίτους, τη σύσταση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων, την εκμίσθωση, τη σύσταση ενοχικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλη εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία
που αφορά την έκταση, που προορίζεται
για την ίδρυση και οργάνωση της ΒΕΠΕ
και τα κτίρια που προορίζονται για την
εγκατάσταση.
27

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι
επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις τόκων και οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που καταβάλλονται με
βάση τις διατάξεις του ν. 2601/98.

Επιδοτούμενοι
Ν. 2601/98
επενδυτικοί
φο- (άρθρο 9,
ρείς
του
ν. παρ. 1)
2601/98.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

28

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου η
μετατροπή ομολογιών ή προνομιούχων
μετοχών σε κοινές, η μετατροπή ονομαστικών σε ανώνυμες μετοχές, τα καταστατικά των ανωνύμων εταιρειών, οι τροποποιήσεις καταστατικών, η μεταβίβαση
μετοχών, η έκδοση δανείων με ομολογίες
κ.λπ.

Ανώνυμες εταιρεί- ΑΝ 148/67
ες.
(άρθρο 1)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

29

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι
συμβάσεις με τις οποίες περιέρχονται
στις εταιρείες ακίνητα από χρηματοδοτική μίσθωση, οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα μισθώματα από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, το τίμημα πώλησης του πράγματος σε περίπτωση υποθήκης, η εκχώρηση απαιτήσεων κ.λπ.

Εταιρείες χρημα- Ν. 1665/86
τοδοτικής σύμβα- (άρθρο 6)
σης και συμβαλλόμενοι.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

30

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου το Τουλάχιστον το 50% των Εταιρείες
Αμοι- Ν. 2367/95
καταστατικό, οι τροποποιήσεις του, οι καθαρών κερδών να φέρεται βαίων Εγγυήσεων. (άρθρο 1,2)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και α-
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

συμβάσεις εγγυήσεων και οι χορηγούμε- σε ειδικό αφορολόγητο ανες γι’ αυτές ασφάλειες, καθώς και η με- ποθεματικό και να μη διαταβίβαση των μετοχών εν ζωή εξ επα- νέμεται.
χθούς αιτίας των Εταιρειών Αμοιβαίων
Εγγυήσεων (ΕΑΕ).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
νάπτυξη.

31

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι
παρεχόμενες πιστώσεις από τράπεζες ή
πιστωτικούς οργανισμούς προς τους αναδόχους δανείων για εργασίες και έρευνες σχετικές με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
Επίσης απαλλάσσονται αντικειμενικά
από τέλη χαρτοσήμου οι συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στον
ανάδοχο, σε συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τον ανάδοχο με εργολάβους
η μίσθωση ή παραχώρηση χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Πιστωτικοί οργα- Ν. 2289/95
νισμοί και επιχει- (άρθρο 9)
ρήσεις
εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

32

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου
αντικειμενικά οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών
χρηματοδοτήσεως, όπου συμβάλλεται η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμήθεια επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών
σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική
με τον αντικείμενο της Τράπεζας αυτής
σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη
ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η
εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων,
καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων.

Ευρωπαϊκή Τρά- Ν. 2682/99
πεζα Επενδύσεων (άρθρο 23,
και συμβαλλόμε- παρ. 1)
νοι.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

33

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου η

Τράπεζα Εμπορί- Ιδρυτική

Απεριόρι-

Δράσεις
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου Πόντου, τα περιουσιακά της
στοιχεία, τα έσοδα, οι εργασίες, οι συναλλαγές της, οι μισθοί και οι αποδοχές
των διευθυντών, αναπληρωτών διευθυντών, αξιωματούχων ή υπαλλήλων της
τράπεζας, καθώς και οι ομολογίες ή τίτλοι που εκδίδει η Τράπεζα ή εγγυάται,
συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων ή
τόκων εξ αυτών.

ου και Ανάπτυξης συμφωνία
στη
Ευξείνου Πόντου. της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του
Ευξείνου
Πόντου (άρθρο 52, παρ.
1, κυρωθείσα με το ν.
2380/96)

κράτους στο εξωτερικό
(διεθνείς σχέσεις).

34

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι πράξεις επί του συναλλάγματος και
ξένων τραπεζικών γραμματίων, οι καταθέσεις μεταξύ των τραπεζών και με την
Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρώ μέχρι ένα
εξάμηνο.

Τράπεζες

Ν. 1083/80
(άρθρο 7)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

35

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι συμβάσεις μεταξύ τραπεζών με τις οποίες μεταβιβάζονται δικαιώματα ή υποχρεώσεις από ληφθέντα ή χορηγηθέντα
δάνεια ή πιστώσεις.

Τράπεζες

Ν. 1731/87
(άρθρο 23)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

36

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι συμβάσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις
τραπεζών προς οποιονδήποτε εφόσον η
ρύθμιση προβλέπεται από απόφαση νομισματικών αρχών.

Τράπεζες και ειδικά πιστωτικά ιδρύματα και φορολογούμενοι.

Ν. 1731/87
(άρθρο 23)
Ν. 1882/90
(άρθρο 19)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

37

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου,
η σύμβαση περί συγχωνεύσεως, το καταστατικό, η εισφορά, η μεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., καθώς
και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που
απαιτείται για τη συγχώνευση, τη σύσταση και το καταστατικό της νέας συμφω-

Τραπεζικές
ρείες.

εται- Ν. 2515/97
(άρθρο 16)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

νίας των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών.
38

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι
συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρείες υπαγόμενες στο ν. 1905/90 από
ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, η
εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και
των σχετικών τόκων, προμηθειών και
λοιπών επιβαρύνσεων, ανεξάρτητα αν οι
συμβάσεις συνάπτονται στην Ελλάδα ή
το εξωτερικό.

Ανώνυμες τραπε- Ν. 2367/95
ζικές εταιρείες ή (άρθρο 10,
πιστωτικά ιδρύμα- παρ. 6)
τα στην Ελλάδα ή
το εξωτερικό και
εταιρείες του ν.
1905/90.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

39

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι α) Οι πράξεις να διενεργού- Ημεδαπά και αλ- Ν. 2682/99
συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήνται προς χρηματοδότη- λοδαπά τραπεζικά (άρθρο 23,
σεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτήσεως,
ση αυτοχρηματοδοτού- ή πιστωτικά ιδρύ- παρ. 2)
η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή
μενων ή συγχρηματοδο- ματα και ανάδοχοι
προμηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόμενα
τούμενων δημόσιων έρ- αυτοχρηματοδοαυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως,
γων της παρ. 4 του άρθ. τούμενων ή συγυποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης α9 του ν. 2052/92 και χρηματοδοτούμεσφάλειας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη
των άρθ. 3, παρ. 1δ του νων δημόσιων έρσχετική με το αντικείμενο των τραπεζών
π.δ. 23/93 και 2 παρ. 1 γων.
σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη
του π.δ. 166/96 και
ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η β) τα έργα αυτά να έτυχαν
εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων,
χρηματοδότησης και από
καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων.
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

40

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
η σύμβαση δανείου ή πίστωσης που ασφαλίζεται με υποθήκη επί αεροσκάφους, το οποίο εκμεταλλεύεται αερομεταφορέας που έχει λάβει άδεια σύμφωνα
με τον Κανονισμό ΕΟΚ 2407/92, η εγγραφή και η εξάλειψη της υποθήκης, η
εξόφληση του δανείου κ.λπ., καθ’ όλη τη
διάρκεια παραμονής του σκάφους υπό

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Αερομεταφορείς
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Ν. 2648/98
(άρθρο 41,
παρ. 5)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ελληνική σημεία.
41

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου Τα πλοία πρέπει να έχουν Ναυτιλιακές
τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων χωρητικότητα άνω των 1000 χειρήσεις.
που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και α- κόρων.
σχολούνται με τη διαχείριση, ναύλωση,
ασφάλιση κ.λπ. πλοίων.

επι- ΝΔ 27/75
(άρθρο 25)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

42

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου Παραμονή του πλοίου υπό Ναυτιλιακές
η σύνταξη συμβολαίων, κάθε σύμβαση, ελληνική σημαία.
χειρήσεις.
εκτελωνισμός και άλλες πράξεις που απαιτούνται για την υπαγωγή πλοίου υπό
ελληνική σημαία και τη νηολόγησή του,
την παροχή δικαιώματος εγγραφής ναυτικής υποθήκης, η τυχόν εισφορά του
πλοίου σε ανώνυμη εταιρεία, η σύνταξη
δανειακής σύμβασης ασφαλιζόμενης με
υποθήκη επί πλοίων κ.λπ.

επι- ΝΔ 4419/64
(άρθρο 5)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

43

Απαλλάσσονται από τέλη, εισφορές δικαιώματος, κρατήσεις και φόρους υπέρ
τρίτων, οι ναυπηγήσεις και οι συντηρήσεις πλοίων, οι επισκευές με ελληνική ή
ξένη σημαία πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και η ασφαλιζόμενη με
υποθήκη επ’ αυτών σύμβαση δανείου.

44

Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου το
εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό
από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες
καθώς και το κτώμενο εισόδημα των μετόχων και εταίρων των εταιρειών αυτών
με μορφή διανομής κερδών ή μερισμάτων. Την παραπάνω απαλλαγή έχουν και
τα έγγραφα που εκδίδονται για την εφαρμογή του νόμου.

Οι απαλλασσόμενες πράξεις Ναυτιλιακές εται- Ν. 814/78
να αφορούν πλοία, πλωτά ρείες.
(άρθρο 57)
ναυπηγήματα του ν. 457
/76, θαλάσσιες εγκαταστάσεις και πλωτές κατασκευές
του άρθρου 36 του ν.468/
76 και η σχετική δαπάνη
καλύπτεται με συνάλλαγμα
μη υποχρεωτικά εκχωρητέο
Αλλοδαπές ναυτι- ΝΔ 27/75
Απεριόριλιακές επιχειρή- (άρθρο
26 στη
σεις.
και 27)
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σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

45

Επεκτείνονται οι απαλλαγές από τέλη
χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις
διατάξεις του α.ν.89/1967 σε αλλοδαπές
ναυτιλιακές εταιρείες.

Αλλοδαπές ναυτι- ΑΝ 378/68
λιακές επιχειρή- (άρθρο 1)
σεις.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

46

Οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που
ισχύουν για τη μεταβίβαση τίτλων μετοχών ανώνυμων εταιρειών ισχύουν και για
τη μεταβίβαση άυλων μετοχών.

Μέτοχοι
ανώνυ- Ν. 2396/96
μων εταιρειών.
(άρθρο 52)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

47

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου:
α) οι εκδιδόμενοι οριστικοί τίτλοι κυριότητας των κλήρων κατά τις διατάξεις
του ν.δ. 1189/72, όπως ισχύει,
β) τα εκδιδόμενα αντίγραφα των τίτλων,
γ) η υπέρ του Δημοσίου εγγραφή υποθήκης για διασφάλιση του τιμήματος
του τίτλου.

Οι κληρούχοι.

Ν. 634/77
(άρθρο 12)

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

ανά-

48

Καταργούνται για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των αγροτικών κατασκευών τα τέλη χαρτοσήμου στις εισφορές που γίνονται υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Ταμείου
Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων. Ως αγροτικές κατασκευές νοούνται εκείνες που ορίζονται
από τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1,
του ν. 2520/97.

Αγρότες

Ν. 2520/97
(άρθρο 26,
παρ. 2)

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

ανά-

49

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι συμβάσεις δανείων που χορηγεί το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ
& Δ) σε δικαιούχους του και οι απορρέοντες τόκοι και παρεπόμενα σύμφωνα.

Εργαζόμενοι που Ν. 3470/06
παρέχουν εξαρτη- (άρθρο 18)
μένη εργασία, συνταξιούχοι, δήμοι
και δημοτικές επιχειρήσεις.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

50

Δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου η κα-

Δικαιούχοι αποζη- Σύνταγμα

Απεριόρι-

Υποδομές

243

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

61.058

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

2.245.000

41.242.000
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12. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ταβαλλόμενη αποζημίωση σε ιδιοκτήτες
ακινήτου που απαλλοτριώνεται για δημόσια ωφέλεια.

μίωσης για απαλ- της Ελλάδας στη
λοτριωθέντα ακί- (άρθρο 17)
νητα.

51

Δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου η αποζημίωση που καταβάλλεται σε φοιτητές και σπουδαστές που πραγματοποιούν
άσκηση στο επάγγελμα και καθορίζεται
με κοινή υπουργική απόφαση.

Φοιτητές,
δαστές.

52

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων και οι
εξοφλήσεις των τόκων.

Οι κάτοχοι τίτλων ΝΔ 3745/57
εντόκων γραμμα- (άρθρο 6)
τίων.

53

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου:
α) οι πρόσοδοι τοκομεριδίων,
β) τα εισπραττόμενα ποσά από λαχνούς,
γ) οι τίτλοι των ομολογιακών δανείων.

Φορολογούμενοι

ΝΔ 3746/57
(άρθρο 4)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

54

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
οι συμβάσεις και παρεπόμενες πράξεις
επί παραγώγων χρηματοοικονομικών
προϊόντων καθώς και τα πάσης φύσεως
κέρδη και έσοδα που απορρέουν από
την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

Φορολογούμενοι

Ν. 2459/97
(άρθρο 16α)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

55

Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου η
πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου,
η έκδοση μεριδίων, η είσπραξη μερισμάτων ή τόκων επ’ ονόματι και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, η
πρόσθετη αξία που προκύπτει από την
αγορά μεριδίων σε τιμή μεγαλύτερη από
την αξία κτήσεως.

Οι
μεριδιούχοι Ν. 1969/91
αμοιβαίου κεφα- (άρθρο 48)
λαίου.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

56

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι
πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και
οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά του τίτλους αυτούς, περιλαμβανο-

Κάτοχοι
τίτλων Ν. 2801/00
προεσόδων Δημο- (άρθρο 14,
σίου.
παρ. 3)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

σπου- Ν. 2327/95
(άρθρο 11
παρ. 4)

244

Απεριόριστη

Παιδεία
βάθμια
δευση).

(τριτοεκπαί-

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

μένης και της εκδόσεώς τους.
57

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου η
μεταβίβαση μελλοντικών προεσόδων του
Δημοσίου, νπδδ ή δημόσιων επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς
του Δημοσίου και οι σχετικές συμβάσεις.

Κάτοχοι
τίτλων Ν. 2801/00
προεσόδων νομι- (άρθρο 14,
κών προσώπων.
παρ. 12)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

58

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι
επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου
που καταβάλλονται με τις διατάξεις του
νόμου αυτού.

Φορολογούμενοι
Ν. 1116/81
που κάνουν χρή- (άρθρο 14)
ση της απαλλαγής.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

59

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου,
οι επιδοτήσεις επενδύσεων και επιδοτήσεις επιτοκίου που καταβάλλονται με
βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Φορολογούμενοι
Ν. 1262/82
που κάνουν χρή- (άρθρο 8)
ση της απαλλαγής.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

60

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου Η κατάθεση πρέπει να έχει Καταθέτες
οι τίτλοι που χορηγούνται από τράπεζες προθεσμία 2 ετών και άνω.
στους καταθέτες επί προθεσμία δύο (2)
ετών και άνω.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

61

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα
δάνεια που συνάπτονται για τη χρηματοδότηση του έργου της παραχώρησης των
λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών
ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού Εμποροκιβωτίων
της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ) καθώς και
οι κάθε είδους αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την «ΟΛΠ ΑΕ» δυνάμει
της σύμβασης παραχώρησης.

«COSCO
Pacific Ν. 3755/09 ΑπεριόριLimited”
και (άρθρο δεύ- στη
«ΟΛΠ ΑΕ»
τερο).

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

62

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, η
πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου,
το καταστατικό ΑΕΕΜΚ και οι εκδιδόμενες από αυτήν μετοχές, η εισφορά κεφαλαίου σε ΟΣΕΚΑ, η διάθεση και η εξαγορά των μετοχών ή μεριδίων ΟΣΕΚΑ,

ΟΣΕΚΑ, ΑΕΕΜΚ

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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ΑΝ 148/67
(άρθρο 9)

Ν. 4099/12 Απεριόρι(άρθρο 103 στη
παρ. 1 & 5)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

καθώς και τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας από την εκποίηση μεριδίων ή
μετοχών σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, που αποκτούν μεριδιούχοι ή μέτοχοι των ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια
σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα.
63

Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
στο ΤΑΙΠΕΔ και η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, καθώς
και η μεταγραφή της απόφασης του ΔΣ
του Ταμείου απαλλάσσονται από κάθε
φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ του Δημοσίου
ή οποιουδήποτε τρίτου.

64

Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που
καταρτίζουν οι Εταιρείες Διαχείρισης
Απαιτήσεων σύμφωνα με την παρ. 20
του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου.

65

Οι εισφορές των μελών προς τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ) δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

66

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ) που
συγχωνεύονται απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου,
τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ
τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων,

Αδειοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως
καθορίζεται από την παρ.
20 του άρθρου 1 του ν.
4354/2015.

ΤΑΙΠΕΔ και συμ- Ν. 3186/11, Έξι (6) έτη
βαλλόμενα μέρη.
όπως ισχύει.

Δράσεις
του
κράτους στο εσωτερικό.

Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων
και συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο
3Α Απεριόριτου
ν. στη
4354/2015,
όπως ισχύει
μετά
τις
τροποποιήσεις του αρ.
70 παρ. 1
του
ν.
4389/2016.

Εξυγίανση των
ελληνικών τραπεζών / Δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Άρθρο
29 Απεριόριτου
ν. στη
4384/2016.

Δράσεις
του
κράτους στο εσωτερικό.

Άρθρο
29 Απεριόριτου
ν. στη
4384/2016.

Δράσεις
του
κράτους στο εσωτερικό.

Πρέπει να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται
στον
κ.ν.
2190/1920,
στο
ν.δ.
1297/1972 και στο ν.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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12. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δι- 2166/1993.
καιωμάτων συμβολαιογράφων. Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς.
67

Οι εισφορές των μελών προς τις ΔΑ.Σ.Ο. Η απαλλαγή αφορά τις δα- Οι δασικές συνε- Ν. 4423/16 Απεριόριδεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρ- σικές συνεταιριστικές οργα- ταιριστικές οργα- (182Α’)
στη
τοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυν- νώσεις του ν. 4423/2016.
νώσεις.
ση υπέρ τρίτου.

Αγροτική
πτυξη.

68

Απαλλάσσονται του τέλους χαρτοσήμου
κάθε είδους επιχορηγήσεις και λοιποί
πόροι που λαμβάνουν, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2716/1999
(Α’ 96) οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας κατά το νόμο αυτό.
Τυχόν βεβαιωθέντα σε βάρος των φορέων
αυτών και μη καταβληθέντα ποσά, μαζί
με τις προσαυξήσεις τους, διαγράφονται
οίκοθεν από τις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Απαλλάσσονται οι φορείς Οι Μονάδες Ψυ- Ν. 4486/17 Απεριόριπου λειτουργούν Μονάδες χικής Υγείας.
(115 Α’)
στη
Ψυχικής Υγείας κατά το ν.
(άρθρο 65)
2716/1999.

Κοινωνική πολιτική (θέματα υγείας).

62

2.300.000

69

Η προμήθεια για το υπερβάλλον ποσό
της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, που καταβάλλεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αρ. 27Α’ του ν.
4172/2013 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου.

Ελληνικά πιστωτι- Ν. 4484/17 Απεριόρικά ιδρύματα.
(αρ.80 παρ. στη
3).

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

8

864.000

70

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
τα ασφάλιστρα, αντασφάλιστρα, προμήθειες, αποζημιώσεις κ.λπ. για την ασφάλιση πλοίων και αεροσκαφών.

Ασφαλιστικές
εταιρείες ασφαλίσεως πλοίων και
αεροσκαφών.

Ν. 551/70 Απεριόρι(άρθρο 3)
στη
Ν. 1041/80
(άρθρο 32)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

1.400.000

71

Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι Η απαλλαγή αφορά αντα- Ασφαλιστές
εξοφλητικές αποδείξεις αντασφαλίστρων σφαλιστικές υπηρεσίες γεκαι αντασφαλιστικών αποζημιώσεων κα- νικά.

Ν.
60/46 Απεριόρι(άρθρο 30)
στη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

11.935.000

Η απαλλαγή αφορά ασφαλιστικές υπηρεσίες που αφορούν πλοία και αεροσκάφη.
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12. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ταβαλλομένων σε ασφαλιστές για αντασφαλίσεις στην Ελλάδα.
72

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται σε
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τους κλάδους ζωής και ζημιών, για εξαγορές ασφαλιστηρίων ζωής και για τόκους που
απορρέουν από ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Η απαλλαγή αφορά ασφαλιστικές υπηρεσίες κλάδων
ζωής και ζημιών (ασφάλιστρα, εξαγορές και τόκοι
αποζημιώσεων)

Ασφαλισμένοι σε Ν. 3746/09 Απεριόριπρογράμματα α- (άρθρο
9, στη
σφαλιστικών επι- παρ. 10)
χειρήσεων.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

74.585.000

73

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι Η απαλλαγή αφορά ασφα- Ασφαλιστικές
αποδείξεις πληρωμής ασφαλιστικών απο- λιστικές αποζημιώσεις γενι- ταιρείες
ζημιώσεων.
κά.

ε- Ν. 3091/02 Απεριόρι(άρθρο 20)
στη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

55.960.000

74

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, το Η απαλλαγή αφορά την κα- Άνεργοι
επίδομα εκπαίδευσης και το επίδομα ταβολή των συγκεκριμένων
επαγγελματικής κατάρτισης που κατα- επιδομάτων σε ανέργους.
βάλλονται σε ανέργους.

Ν. 4520/18 Απεριόρι(άρθρο 65)
στη

Κοινωνική πολιτική

75

Τα μισθώματα που εισπράττονται από τα
Ταμεία του άρθρου 10 του ν. 4407/16
από την ΥΠΑΑΠΕΔ, απαλλάσσονται των
τελών χαρτοσήμου.

Η απαλλαγή αφορά τη δια- Ταμεία Στρατού, Ν. 4407/16 Απεριόριδικασία και τις προϋποθέ- άρθρο 10 του ν. (άρθρο 11)
στη
σεις των άρθρων 10, 11 του 4407/16
ν. 4407/16.

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

76

Απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου
τα ομολογιακά δάνεια των ανωνύμων εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα
1-14 του ν. 3156/2003 και 59-74 του ν.
4548/2018.

Το ομολογιακό δάνειο να
έχει εκδοθεί από ανώνυμη
εταιρεία.
Επιμέρους
προϋποθέσεις
ορίζει ο νόμος (σχετ. ΠΟΛ
1131/2018).

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

Ν. 3156/03
(άρθρα 1-14)
Ν. 4548/18
(άρθρα 5974)
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13. ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ε- ΝΔ 400/70
(άρθρο 52)
Ν. 3492/06
(άρθρο 29)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

ε- Αρ. 3 του Απεριόριν.δ.
στη
551/1970

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

1

Απαλλάσσονται του φόρου ασφαλίστρων, Τα συναπτόμενα ασφαλι- Ασφαλιστικές
τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής.
στήρια συμβόλαια να είναι ταιρείες.
διάρκειας τουλάχιστον 10
ετών.

2

Απαλλάσσονται από το φόρο ασφαλίστρων τα ασφάλιστρα που καταβάλλει σε
ασφαλιστικές εταιρείες η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου.

Τράπεζα Εμπορί- Ν. 2380/96
ου και Ανάπτυξης Ν. 3492/06
του Εύξεινου Πό- (άρθρο 29)
ντου.

3

Απαλλάσσονται του φόρου ασφαλίστρων
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πλοίων και
αεροσκαφών του αρ. 3 του ν.δ.
551/1970.

Ασφαλιστικές
ταιρείες.

4

Απαλλάσσονται του φόρου ασφαλίστρων
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται από αλλοδαπές ή ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που διέπονται από
το ν. 27/1975.

Αλλοδαπές
και
ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις
του ν. 27/1975.

5

Απαλλάσσονται του φόρου ασφαλίστρων
κάθε είδους αντασφάλιστρα.

Ασφαλιστικές
ταιρείες.
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Αρ. 25 και Απεριόρι26 του ν. στη
27/1975 (Α’
77)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ε- Αρ. 14 του Απεριόρια.ν.
στη
1524/1950
και
ν.
1620/1951
(Α’ 2)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
73.817.333

5.027.473

297.476.162
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Άρθρο 12 της
οδηγίας
2008/118/ΕΚ,
όπως ισχύει.
Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
1

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα και η
ηλεκτρική ενέργεια, η αλκοόλη, τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται:
α) για παράδοση στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων,
β) για αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς και για τα μέλη των οργανισμών αυτών,
γ) για τις ένοπλες δυνάμεις και τις πολιτικές υπηρεσίες που τις συνοδεύουν ή
τον εφοδιασμό των κυλικείων και των
λεσχών τους, των άλλων κρατών-μελών
του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που
ενεργούνται σύμφωνα με τη συνθήκη,
δ) για κατανάλωση στα πλαίσια συμφωνίας που έχει συναφθεί με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
ε) για εφοδιασμό ξένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών και
στ) για εφοδιασμό (καπνικά-αλκοολούχα)
πλοίων γραμμών εξωτερικού και αεροσκαφών διεθνών πτήσεων.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης και οι χορηγούμενες
ποσότητες, καθορίζονται με
αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών, ενώ υπάρχουν και πρόσθετοι περιορισμοί για τις επιμέρους
περιπτώσεις. Έτσι για την
περίπτωση (β) η απαλλαγή
δίνεται μέσα στα όρια και
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από
τις διεθνείς συμβάσεις για
την ίδρυση των οργανισμών
αυτών ή από τις συμφωνίες
για την έδρα τους, για την
περίπτωση (δ) η απαλλαγή
δίνεται εφόσον η συμφωνία
γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται
να υπαχθεί σε καθεστώς
απαλλαγής από το ΦΠΑ και
για τις περιπτώσεις (ε και
στ), η απαλλαγή παρέχεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες
εθνικές διατάξεις.

Διεθνείς
οργανι- Ν. 2960/01
σμοί, ένοπλες δυ- (άρθρο 68)
νάμεις, ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρείες.

2

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης:
α) τα προϊόντα που διατίθενται από τα
καταστήματα αφορολογήτων ειδών σε
επιβάτες με προορισμό τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ) και
β) τα προϊόντα που μεταφέρονται στις
προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών
που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Οι ποσότητες προϊόντων κα- Ταξιδιώτες
τά άτομο ή κατά ταξίδι δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα
όρια της ποσοτικής και κατά αξία ατέλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις
του ν. 3763/09.
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Ν. 2960/01
(άρθρο 67,
παρ. 2)
ΠΔ 86/79
(άρθρο 19)
Ν. 3763/09
(άρθρο 20)

3.548.566
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
1

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα τα
οποία παραλαμβάνονται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας.

Η απαλλαγή δεν ισχύει σε Ναυτιλιακές
και
περίπτωση χρησιμοποίησης αλιευτικές εταιρείτων ενεργειακών προϊόντων ες.
σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 78,
στη
παρ. 1, περ.
β)

Άρθρο 14, παρ.
1, περ. γ’ οδηγίας
2003/96/
ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη
(εμπόριο/ τουρισμός).

155.153.963
(συμπεριλαμβάνεται και η
περίπτωση
Β2)

2

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα, τα
οποία παραλαμβάνονται με σκοπό τον
εφοδιασμό αεροσκαφών, που εκτελούν
αεροπορικές μεταφορές.

Η απαλλαγή δεν ισχύει για Αεροπορικές εται- Ν. 2960/01 Απεριόριαεροσκάφη που εκτελούν ρείες.
(άρθρο 78,
στη
ιδιωτικές πτήσεις αναψυπαρ. 1, περ.
χής.
α)

Άρθρο 14, παρ.
1, περ. β’ οδηγίας
2003/96/
ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις και
ανάπτυξη
(εμπόριο/ τουρισμός).

155.153.963
(συμπεριλαμβάνεται και η
περίπτωση
Β1)

3

Δεν θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής φόρου η κατανάλωση ενεργειακών
προϊόντων στις εγκαταστάσεις παραγωγής
τους.

Η κατανάλωση πρέπει να Διυλιστήρια
γίνεται για τους σκοπούς τρελαίου.
της παραγωγής αυτής και
όχι για την κίνηση οχημάτων.

Απεριόριστη

Άρθρο 21, παρ.
3 οδηγίας 2003
/96/ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία).

4

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης που υπάγεται στους κωδικούς
Συνδυασμένης
Ονοματολογίας
(ΣΟ)
27.10.19.41 και 27.10.19.45 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλεκτρικών
μετασχηματιστών.

Με Υπουργική απόφαση
καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και ο έλεγχος της
νόμιμης
χρησιμοποίησης
του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά ως ηλεκτρομονωτικό
υλικό ηλεκτρικών μετασχηματιστών.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 78, στη
παρ. 1, περ.
δ)

Άρθρο 2 παρ. 4,
εδαφ. β’ οδηγίας
2003/96 /ΕΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία).

πε- Ν. 2960/01
(άρθρο 74,
παρ. 6)

Βιομηχανίες που
κατασκευάζουν
ηλεκτρικούς μετασχηματιστές.
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1.543.544
(συμπεριλαμβάνεται και η
περίπτωση
Β9)
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

5

Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου
κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης του κωδικού ΣΟ
27.10.19.41 που χρησιμοποιείται από
τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης,
στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα που σύμφωνα
με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν
λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς.

Με Υπουργική απόφαση Βιομηχανίες, βιο- Ν. 2960/01
καθορίζεται η διαδικασία τεχνίες.
(άρθρο 78,
επιστροφής του ΕΦΚ και ο
παρ. 3)
τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του
πετρελαίου για το οποίο
χορηγείται επιστροφή του
φόρου αυτού.

Απεριόριστη

Άρθρο 8 της οδηγίας
2003/
96/ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία).

11.700.969

6

Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου
κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης που χρησιμοποιείται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Με Υπουργική απόφαση Ξενοδοχειακές
καθορίζεται η διαδικασία πιχειρήσεις.
επιστροφής του ΕΦΚ και ο
τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του
πετρελαίου για το οποίο
χορηγείται επιστροφή του
φόρου αυτού.

ε- Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 3)

Απεριόριστη

Άρθρο 8 της οδηγίας
2003/
96/ΕΚ - Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(τουρισμός).

1.079.521

7

Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου
κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης που χρησιμοποιείται από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.

Με Υπουργική απόφαση
καθορίζεται η διαδικασία
επιστροφής του ΕΦΚ και ο
τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του
πετρελαίου για το οποίο
χορηγείται επιστροφή του
φόρου αυτού.

Δημόσια και ιδιω- Ν. 2960/01
τικά νοσηλευτικά (άρθρο 78,
και προνοιακά ι- παρ. 3)
δρύματα.

Απεριόριστη

Άρθρο 8 της οδηγίας
2003/
96/ΕΚ – Υγεία
(περίθαλψη).

1.326.796

8

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες και μείγματα (βενζένιο, ξυλένιο,
τολουένιο) που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από βιομηχανίες ή βιοτεχνί-

Με Υπουργική απόφαση Βιομηχανίες
καθορίζονται οι προϋποθέ- βιοτεχνίες.
σεις και η διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από
τον ΕΦΚ και ο έλεγχος της

και Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 78,
στη
παρ. 1, περ.
στ)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία).

3.941.503
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία).

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία /
δασοκομία
/
κτηνοτροφία).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των νόμιμης
χρησιμοποίησης
προϊόντων τους.
αρωματικών
υδρογονανθράκων που προορίζονται
να χρησιμοποιηθούν από
τις χημικές βιομηχανίες ή
βιοτεχνίες αποκλειστικά ως
πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων.
9

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης που υπάγεται στους κωδικούς
Συνδυασμένης
Ονοματολογίας
(ΣΟ)
27.10.19.41 και 27.10.19.45, το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), το ελαφρύ
πετρέλαιο (white spirit) καθώς και τα
άλλα ελαφρά λάδια που παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.

Με Υπουργική απόφαση Βιομηχανίες
καθορίστηκε η διαδικασία βιοτεχνίες.
παραλαβής με απαλλαγή
από τον ΕΦΚ και ο έλεγχος
της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, του φωτιστικού πετρελαίου, του ελαφρού πετρελαίου και των
άλλων ελαφρών λαδιών που
παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως
πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.

και Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 1,
περ. ε)

10

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει- Η βενζίνη να χρησιμοποιεί- Γεωργικές χρήσεις
δικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχε- ται για γεωργικές χρήσεις και δασοκομία (υται σε 299 ευρώ το χιλιόλιτρο στη βενζί- και στη δασοκομία.
λοτομία κ.λπ.)
νη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του
ν. 3686/57 (ΦΕΚ 64Α) και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 του ν. 827/78
(ΦΕΚ 194Α).

Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 2,
περ. α)

Απεριόριστη

11

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής
ΕΦΚ, που ανέρχεται σε 280 ευρώ το χιλιόλιτρο στο φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη που χρησιμοποιείται ως καύσιμο

Ν. 2960/01
(άρθρο 73,
παρ. 2,
περ. α).

Από 15/10 Κοινωνική πολιέως 30/4 τική
(δράσεις
κάθε ημε- πρόνοιας).
ρολογια-

Να χρησιμοποιείται κατά τη
χειμερινή περίοδο, από 15
Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους, αποκλει-

Όσοι χρησιμοποιούν κηροζίνη θέρμανσης, σύμφωνα
με τις έναντι προ-
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1.543.544
(συμπεριλαμβάνεται και η
περίπτωση
Β4)

649.801
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

θέρμανσης.

στικά και μόνο για τη λει- ϋποθέσεις.
τουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη
θέρμανση ανθρώπων στους
χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους.

Τροποποιή- κού έτους.
θηκε με το ν.
4389/16

12

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής
ΕΦΚ 280 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης που τίθεται σε ανάλωση κατά τη
χειμερινή περίοδο.

Να χρησιμοποιείται κατά τη
χειμερινή περίοδο, από 15
Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους, αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη
θέρμανση ανθρώπων στους
χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους.

Ν. 2960/01
(άρθρο 73,
παρ. 2,
περ. α).
Τροποποιήθηκε με το ν.
4389/16

Από 15/10 Κοινωνική πολιέως 30/4 τική
(δράσεις
κάθε ημε- πρόνοιας).
ρολογιακού έτους.

13

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε 0,29 ευρώ ο μετρικός τόνος στα
υγραέρια και το μεθάνιο που χρησιμοποιείται στη γεωργία.

Να χρησιμοποιούνται για Αγρότες
την πρωτογενή παραγωγή
αυτούσιων γεωργικών προϊόντων.

Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 2,
περ. β)

Απεριόριστη

Άρθρα 8 και 15
της οδηγίας
2003/96/ΕΚ –
Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία /
δασοκομία
/
κτηνοτροφία).

14

Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών και
εθνικών διατάξεων οι παρεχόμενες με τις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 78 του ν.
2960/01, απαλλαγές ή μειώσεις του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα και σε προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται
στο άρθρο 72 του ν. 2960/01, εφόσον
αυτά χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα ενεργειακών προϊόντων, προορίζονται

Υποκατάστατα πετρελαιοει- Οι χρησιμοποιού- Ν. 2960/01
δών εφόσον προορίζονται ντες υποκατάστα- (άρθρο 78,
για τις ίδιες χρήσεις με τα τα πετρελαιοειδών. παρ. 4)
προϊόντα που υποκαθιστούν.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία / εμπόριο
/ τουρισμός).

Όσοι χρησιμοποιούν
πετρέλαιο
θέρμανσης, σύμφωνα με τις έναντι
προϋποθέσεις.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

187.421.386
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

για τις ίδιες με τα προϊόντα που υποκαθιστούν χρήσεις και τελούν υπό φορολογικό έλεγχο για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησής τους.
15

Υπόκειται σε μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων.

Φυσικό αέριο που χρησι- Οι χρησιμοποιούμοποιείται ως καύσιμο κι- ντες φυσικό αέριο
νητήρων για προώθηση ο- κινητήρων.
χημάτων.

Ν. 2960/01
(άρθρο 73,
παρ. 1, περ.
ιστ)

Άρθρο 15 παρ.
1, περ. ζ οδηγίας
2003/96/
ΕΚ - Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).

992.399

16

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και
οπτάνθρακας (κοκ) της ΣΟ 2701, 2702
και 2704 που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.

Με Υπουργική απόφαση Επιχειρήσεις πακαθορίζονται οι όροι και οι ραγωγής ηλεκτριδιατυπώσεις για την απαλ- κής ενέργειας.
λαγή από τον ΕΦΚ και ο
έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα
(κοκ) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 1,
περ. ζ)

Απεριόριστη

Άρθρο 14, παρ.
1, περ. α της
οδηγίας 2003/
96/ΕΚ – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

170.702.116
(συμπεριλαμβάνονται και
οι
περιπτώσεις Β18 και
Β19)

17

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και
οπτάνθρακας (κοκ) της ΣΟ 2701, 2702
και 2704 που χρησιμοποιούνται στην
ορυκτολογική κατεργασία.

Με Υπουργική απόφαση
καθορίζονται οι όροι και οι
διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ και ο
έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα
(κοκ) που χρησιμοποιούνται στην ορυκτολογική κατεργασία.

Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 1,
περ. η)

Απεριόριστη

Άρθρο 2, παρ.
4, περ. β της
οδηγίας 2003/
96/ΕΚ – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

170.702.116
(συμπεριλαμβάνονται και
οι
περιπτώσεις Β17 και
Β19)

18

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα- Με Υπουργική απόφαση Βιομηχανίες ή βι- Ν. 2960/01
τανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και καθορίζονται οι όροι και οι οτεχνίες που χρη- (άρθρο 78,
οπτάνθρακας (κοκ) της ΣΟ 2701, 2702 διατυπώσεις για την απαλ- σιμοποιούν τα εν παρ. 1,

Απεριόριστη

Άρθρο 2, παρ.
4, περ. β της
οδηγίας 2003/

170.702.116
(συμπεριλαμβάνονται και

Βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν τα εν
λόγω
προϊόντα
στην ορυκτολογική κατεργασία.
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

και 2704 που χρησιμοποιούνται για χη- λαγή από τον ΕΦΚ και ο
μική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και με- έλεγχος της νόμιμης χρηταλλουργική κατεργασία.
σιμοποίησης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα
(κοκ) που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή,
ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.

λόγω προϊόντα για περ. θ)
χημική αναγωγή,
ηλεκτρολυτική και
μεταλλουργική
κατεργασία.

19

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται και χρησιμοποιείται για ιδία
χρήση, εφόσον προέρχεται από αιολική,
ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων.

Όσοι
παράγουν
και χρησιμοποιούν για ιδία χρήση ηλεκτρική ενέργεια,
εφόσον
προέρχεται
από
αιολική, ηλιακή,
γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια
και ενέργεια κυμάτων.

20

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

96/ΕΚ – Οικονομικές σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

οι
περιπτώσεις Β17 και
Β18)

Απεριόριστη

Άρθρο 15, παρ.
1, περ. β πρώτη
παύλα της οδηγίας
2003/96/ΕΚ.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ενέργεια)

-

Απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ η ηλεκτρική Να χρησιμοποιείται για γε- Αγρότες
ενέργεια που χρησιμοποιείται για γεωρ- ωργική χρήση.
γική χρήση.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο
78 στη
παρ. 1, περ.
ια)

Άρθρο
15,
παρ.3
Οδηγία
2003/96/ΕΚ

11.802.755

21

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η ηλεκτρική ενέργεια της ΣΟ
2716 που χρησιμοποιείται για χημική
αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο
78 στη
παρ. 1, περ.
θ)

Άρθρο 2, π[αρ.
4, περ. β’ της
οδηγίας
2003/96/ΕΚ.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία/βιοτεχνία)

22

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα- Φυσικό αέριο που χρησι- Επιχειρήσεις

πα- Ν. 2960/01 Απεριόρι-

Άρθρο 14, παρ.

Με Υπουργική απόφαση
καθορίζεται η διαδικασία
απαλλαγής της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται
και χρησιμοποιείται για ιδία χρήση, εφόσον προέρχεται από αιολική, ηλιακή,
γεωθερμική,
παλιρροϊκή
ενέργεια και ενέργεια κυμάτων.

Με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίστηκαν οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την
απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.
της ηλεκτρικής ενέργειας
που χρησιμοποιείται για
χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική
κατεργασία.

Βιομηχανίες.
Βιοτεχνίες
που
χρησιμοποιούν το
εν λόγω προϊόν για
χημική αναγωγή,
ηλεκτρολυτική και
μεταλλουργική
κατεργασία.
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Ν. 2960/01
(άρθρο 78,
παρ. 1,
περ. ι)

125.330.684
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

τανάλωσης το φυσικό αέριο που χρησι- μοποιείται
αποκλειστικά ραγωγής ηλεκτρι- (άρθρο 78, στη
μοποιείται αποκλειστικά για την παρα- για την παραγωγή ηλεκτρι- κής ενέργειας.
παρ. 1, περ.
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
κής ενέργειας.
ζ’)

1, περ. α’ της
οδηγίας
2003/96/ΕΚ.
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία/βιοτεχνία)

23

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει- Να χρησιμοποιούνται
δικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχε- καύσιμα θέρμανσης.
ται σε 60 ευρώ ανά χιλιόγραμμα για τα
υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 73, στη
παρ. 1, περ.
ιδ)

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας)

113.872.680

24

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε 120 ευρώ ανά χιλιόγραμμα για τα
υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και
εμπορική χρήση σε κινητήρες.

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν τα εν
λόγω προϊόντα.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 73, στη
παρ. 1, περ.
ιε)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία/εμπόριο)

543.900

25

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει- Να
χρησιμοποιείται
ως Όσοι χρησιμοποιδικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχε- καύσιμο θέρμανσης για οι- ούν φυσικό αέριο
ται σε 0,30 ευρώ ανά Gigajoule μεικτή κιακή χρήση.
ως καύσιμο θέρθερμογόνος δύναμη για το φυσικό αέριο
μανσης για οικιαπου χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρκή χρήση.
μανσης για οικιακή χρήση.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 73, στη
παρ. 1, περ.
ιζ)

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας)

26

Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανάλογα της
ετήσιας καταναλωθείσας ποσότητας Gigajoule για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται από καταναλωτές.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 73, στη
παρ. 1, περ.
ιη)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

Ν. 2960/01
(άρθρο 102)

Οικονομικές
σχέσεις και α-

ως Όσοι χρησιμοποιούν υγραέρια και
μεθάνιο ως καύσιμα θέρμανσης.

Να χρησιμοποιούνται για
βιομηχανική,
βιοτεχνική
και εμπορική χρήση σε κινητήρες.

Να καταναλώνονται ανά έ- Οι
καταναλωτές
τος οι προβλεπόμενες ετή- φυσικού αερίου.
σιες ποσότητες φυσικού αερίου.

Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ
1

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα- Οι λεπτομέρειες εφαρμογής
τανάλωσης και κάθε εισφορά υπέρ τρί- των απαλλαγών ρυθμίζονται
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Απεριόριστη
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

των ή τυγχάνουν επιστροφής ή συμψη- με κοινές υπουργικές αποφισμού των φόρων αυτών, εφόσον έχουν φάσεις.
καταβληθεί, τα εξής βιομηχανοποιημένα
καπνά:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

νάπτυξη (βιομηχανία / εμπόριο).

α) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που
καταστρέφονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 105
του ν. 2960/01,

Καπνοβιομηχανίες και εισαγωγείς
από την αλλοδαπή
βιομηχανοποιημένων καπνών.

Όλες οι καπνοβιομηχανίες και εισαγωγείς
από
την αλλοδαπή
βιομηχανοποιημένων
καπνών.

β) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που
προορίζονται αποκλειστικά για επιστημονικές δοκιμές, καθώς και για
δοκιμές σχετικές με την ποιότητά
τους,

Καπνοβιομηχανίες

Όλες οι καπνοβιομηχανίες.

γ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που
επαναχρησιμοποιούνται από τον καπνοβιομήχανο και

Καπνοβιομηχανίες

Όλες οι καπνοβιομηχανίες.

δ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που
διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών.

Εργατοτεχνικό
προσωπικό
καπνοβιομηχανιών.

873

822.953

Δ. ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
1

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νο-

Οι ποσότητες, οι όροι, οι Νοσοκομεία, κλι- Ν. 2960/01
διατυπώσεις και οι λεπτο- νικές κ.λπ.
(άρθρο 83,
μέρειες εφαρμογής των απαρ. 1,
παλλαγών ρυθμίζονται με
περ. θ)
σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
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Απεριόριστη

Άρθρο 27, παρ.
2, περ. γ της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ – Υγεία
(περίθαλψη).

4.529.578
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

σηλευτικά ιδρύματα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
2

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού
σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού ΣΟ
2209.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής Επιχειρήσεις πατων απαλλαγών ρυθμίζονται ραγωγής ξυδιού.
με σχετική απόφαση του
αρμόδιου Υπουργού.

Ν. 2960/01
(άρθρο 83,
παρ. 1,
περ. γ)

Απεριόριστη

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. γ της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

64.819.256

3

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ 3(α)
83657/30.12.05 (ΦΕΚ 59/Β/24.1.06)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και
κτηνιατρικών φαρμάκων, σύμφωνα με
την αριθ. 282371/31.5.06 (ΦΕΚ 731/
Β/16.6.06) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής Επιχειρήσεις πατων απαλλαγών ρυθμίζονται ραγωγής φαρμάμε σχετική απόφαση του κων.
αρμόδιου Υπουργού.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 83,
στη
παρ. 1,
περ. δ), όπως τροποποιήθηκε με
το
ν.3583/07.

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. δ της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ – Υγεία
(περίθαλψη).

14.030.742

4

Ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, εφαρμόζεται
μειωμένος κατά 50%, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την
Παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο
τσίπουρο και την τσικουδιά.

Άρθρο 23, παρ.
2 όπως οδηγίας
92/83/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία/εμπόριο)

66.375.338
(συμπεριλαμβάνεται και η
περίπτωση
Δ6)

Επιχειρήσεις πα- Ν. 2960/01
ραγωγής και ε- (άρθρο 81,
μπορίας ποτών.
παρ. 3)
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Απεριόριστη
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

5

Ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζεται
μειωμένος κατά 50%, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, στην περιοχή Δωδεκανήσου, για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται σε αλκοολούχα
ποτά και προϊόντα, που αποκτώνται από
τα άλλα κράτη-μέλη όπως Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αποστέλλονται από φορολογική
αποθήκη όπως λοιπής Ελλάδας ή εισάγονται στην περιοχή αυτή από τρίτες χώρες. Η ίδια μείωση φόρου ισχύει και για
την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται στην περιοχή αυτή για την παραγωγή των παραπάνω ποτών και προϊόντων.
Από 1/1/2018 παύει να ισχύει ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής ΕΦΚ αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων, ο
οποίος εφαρμοζόταν στην περιοχή της
Δωδεκανήσου.

Οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης καθορίζονται με σχετική απόφαση
του αρμόδιου Υπουργού.

Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας
ποτών
στα Δωδεκάνησα.

Ν. 2960/01 Έως
(άρθρο 81,
31/12/17
παρ. 3), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ.
2α του άρθρου 60 του
ν. 4389/16

Άρθρο 7, παρ. 1
όπως
οδηγίας
92/ 84/ΕΟΚ –
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (τουρισμός / εμπόριο
/ βιομηχανία /
βιοτεχνία).

66.375.338
(συμπεριλαμβάνεται και η
περίπτωση
Δ5)

6

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό αρτοσκευασμάτων και παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυτόματα μηχανήματα ψεκασμού των αρτοσκευασμάτων αυτών.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής
των απαλλαγών ρυθμίζονται
με σχετική απόφαση του
αρμόδιου Υπουργού.

Επιχειρήσεις παραγωγής
αρτοσκευασμάτων που
διαθέτουν αυτόματα
μηχανήματα
ψεκασμού.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο
83 στη
παρ. 1 περ.
ι),
όπως
προστέθηκε
με
το
ν.
3156/
03
(άρθρο 27,
παρ. 2)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία).

2.453.185

7

Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συ- α) Η παραγωγή τους να μην Μικρά ζυθοποιεία. Ν. 2960/01 Απεριόριντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης,
υπερβαίνει τα 200.000
(άρθρο 87,
στη
έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεεκατόλιτρα ετησίως,
παρ. 3) όπως
στή, για τη μπύρα που παράγεται στη β) Να είναι νομικώς και οιπροστέθηκε
χώρα μας ή στα άλλα κράτη-μέλη της
κονομικώς
ανεξάρτητα
με
το
ν.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία).

12.088.882
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΕ από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία,
από οποιαδήποτε άλλα,
εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει γ) να χρησιμοποιούν δικές
τα 200.000 εκατόλιτρα ετησίως.
τους εγκαταστάσεις και
δ) να μη λειτουργούν βάσει
αδείας εκμεταλλεύσεως
άλλου επιτηδευματία.

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

3156/03
(άρθρο 27,
παρ. 3)

8

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών
ουσιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, με ογκομετρικό τίτλο μέχρι
και 1,2%.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής
των απαλλαγών ρυθμίζονται
με σχετική απόφαση του
αρμόδιου Υπουργού.

Παραγωγοί αρωματικών ουσιών ή
ειδών διατροφής
και μη αλκοολούχων ποτών.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 83, στη
παρ. 1, περ.
ε)

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. ε’ της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ – Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία / εμπόριο).

1.398.068

9

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν.2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά
ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή
ειδών διατροφής γεμιστών ή όχι.

Η περιεχόμενη αιθυλική Παραγωγοί
αλκοόλη δεν πρέπει να υ- διατροφής.
περβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης
ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και
τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για
άλλα προϊόντα. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των απαλλαγών ρυθμίζονται με
σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

ειδών Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 83,
στη
παρ. 1, περ.
στ),
όπως
τροποποιήθηκε με το ν.
3583/07.

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. στ’ της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία / εμπόριο).

11.277.524

10

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν.2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμο-

Οι ποσότητες, οι όροι, οι Επιστημονικά ερ- Ν. 2960/01 Απεριόριδιατυπώσεις και οι λεπτο- γαστήρια κ.λπ.
(άρθρο 83,
στη
μέρειες εφαρμογής των απαρ. 1, περ.
παλλαγών ρυθμίζονται με
ζ)
σχετική απόφαση του αρ-

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη
(έρευνα).
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για μόδιου Υπουργού.
τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών
παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς.
11

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής
έρευνας.

Οι ποσότητες, οι όροι, οι Επιστημονικά ερ- Ν. 2960/01 Απεριόριδιατυπώσεις και οι λεπτο- γαστήρια κ.λπ.
(άρθρο 83,
στη
μέρειες εφαρμογής των απαρ. 1, περ.
παλλαγών ρυθμίζονται με
η)
σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη
(έρευνα).

12

Εφαρμόζεται εφάπαξ και κατ’ αποκοπή
φορολόγηση 0,59 ευρώ ανά χιλιόγραμμο
ετοίμου προϊόντος στο τσίπουρο ή την
τσικουδιά που παρασκευάζεται από απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών και
λοιπών επιτρεπομένων υλών από τους
μικρούς αποσταγματοποιούς (Διήμερους), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. Ε’ του ν. 2969/01.

Να κατέχουν ή να χρησι- Γεωργοί κατέχο- Ν. 2960/01
μοποιούν άμβυκα απόστα- ντες ή καλλιερ- (άρθρο 82)
ξης στεμφύλων με χωρητι- γούντες αμπέλους.
κότητα έως 130 λίτρων.

Απεριόριστη

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

13

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν διανέμονται με τη μορφή αιθυλικής αλκοόλης, η
οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για
τη μετουσίωση.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής Αγοραστές αιθυλιτων απαλλαγών ρυθμίζονται κής αλκοόλης.
με σχετική απόφαση του
αρμόδιου Υπουργού.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 83,
στη
παρ. 1, περ.
α)

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. α’ της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ - Οικονομικές
σχέσεις
και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

61.303.040

14

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν έχουν υ-

Να μη χρησιμοποιούνται
στην παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι λεπτομέρειες

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 83,
στη
παρ. 1, περ.
β)

Άρθρο 27, παρ.
1, περ. β της
οδηγίας 92/83/
ΕΟΚ - Οικονομικές
σχέσεις

204.146.421

Αγοραστές αιθυλικής αλκοόλης, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.λπ.
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220.436

≈43.530

46.462.286
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14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προ- εφαρμογής των απαλλαγών
διαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας ή ρυθμίζονται με σχετική ανομοθεσίας άλλου κράτους-μέλους.
πόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

και
ανάπτυξη
(βιομηχανία
/
βιοτεχνία).

15

Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης,
έναντι του ισχύοντος για τα ενδιάμεσα
προϊόντα του άρθρου 88 του ν.2960/01,
στα προϊόντα που ορίζονται στις παραγράφους 6 & 7 του σημείου Β του Παραρτήματος ΙΙΙ του καν. ΕΚ της επιτροπής 606/2009 (EEL 193/24-7-2009).
Οίνος γλυκύς φυσικός (κρασιά λικέρ).

Επιχειρήσεις πα- Ν. 2960/01
ραγωγής και ε- (άρθρο 89)
μπορίας ποτών.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία/ εμπόριο)

16

Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα απλά κρασιά τα οποία παράγουν ιδιώτες και τα οποία καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογένειάς του ή τους προσκεκλημένους του, με την προϋπόθεση ότι
δεν μεσολαβεί πώληση.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής Ιδιώτες
της απαλλαγής καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 91, στη
παρ. 2)

Άρθρο 14 της
οδηγίας 92/83
ΕΟΚ, όπως ισχύει.

17

Απαλλάσσονται του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα προϊόντα των άρθρων 90 και
92 του ν. 2960/01, όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού, σύμφωνα
με τον ορισμό του κωδικού Σ.Ο.22.09.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής Επιχειρήσεις πα- Ν. 2960/01 Απεριόριτης απαλλαγής ρυθμίζονται ραγωγής ξυδιού.
(άρθρο 91, στη
με απόφαση Υπουργού Οιπαρ. 3)
κονομικών.

Άρθρο 27 (παρ.
1, περ. γ της
οδηγίας
92/83/ΕΟΚ,
όπως ισχύει).
Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία / βιοτεχνία/ εμπόριο).
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477.305

1.230.960
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15. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

1

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- Δωρεάν παραχωρούμενα.
σης τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα οχήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές
μονάδες, τα οποία παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο, Δημόσια Νοσηλευτικά
Ιδρύματα, Δ.Υ.Πε και ΕΚΑΒ.

Δημόσιο - Δημόσια Νοσηλευτικά
Ιδρύματα
Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) ΕΚΑΒ

Ν. 2960/01
(άρθρο 132
παρ. 11α, γ)
Ν. 4410/16
(άρθρο 55)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

35

308.596

2

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- Δωρεάν παραχωρούμενα.
σης τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, καθώς και
ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες,
τα οποία παραχωρούνται δωρεάν στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄
και Β’ βαθμού..

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’
βαθμού.

Ν. 2960/01
(άρθρο 132
παρ. 11β)
Ν. 4410/16
(άρθρο 55)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

18

155.853

3

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται στο πλαίσιο διπλωματικών
ή προξενικών σχέσεων, αυτοκίνητα που
παραλαμβάνονται από διεθνείς οργανισμούς και δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Τα αυτοκίνητα πρέπει να Πρεσβείες, προξεπαραλαμβάνονται
στο νεία, διεθνείς ορπλαίσιο των διπλωματικών γανισμοί, ΝΑΤΟ.
ή προξενικών σχέσεων – στα
όρια που καθορίζονται από
τις διεθνείς συμβάσεις για
τους διεθνείς οργανισμούς.

Ν.Δ.503/70, ΑπεριόριΝ.Δ. 90/75, στη
Ν. 2799/54,
Ν. 2960/01
(άρθρο 132,
παρ. 12, 13)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

225

3.793.911

4

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας Πρόνοιας
(ΠΕΣΥΠ) και αποκεντρωμένες μονάδες
αυτών, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και νοσοκομεία
που λειτουργούν ως νπιδ επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα ασθενοφόρα να παραλαμβάνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα ΠΕΣΥΠ και αποκεντρωμένες
μονάδες αυτών, το ΕΚΑΒ,
καθώς και νοσοκομεία που
λειτουργούν ως νπιδ επιχορηγούμενα από τον κρατικό
προϋπολογισμό.

Ν. 2960/01
(άρθρο 132
παρ. 9)
Ν. 3259/04
(άρθρο 32)

Υγεία (περίθαλψη).

1

6.501

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
τα ΠΕΣΥΠ και
αποκεντρωμένες
μονάδες αυτών, το
ΕΚΑΒ, καθώς και
νοσοκομεία
που
λειτουργούν
ως
νπιδ,
επιχορηγούμενα από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
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Απεριόριστη
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15. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

5

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- Προσκόμιση από τις ιερές Ιερές μονές του Ν. 2187/94 Απεριόρισης τα επιβατικά αυτοκίνητα των Ιερών μονές εγγράφου της Ιεράς Αγίου Όρους.
Άρθρο
16 στη
Μονών του Αγίου Όρους.
Κοινότητας του Αγίου Όκαι
άρθρο
ρους, με το οποίο παρέχε167 του καται σχετική έγκριση για τα
ταστατικού
αιτούμενα αυτοκίνητα.
χάρτη.
Ν. 2960/01
(άρθρο 132,
παρ. 1)

Πολιτισμός
(θρησκεία).

6

Απαλλάσσεται από το 80% του τέλους α) Βεβαίωση της αρμόδιας
ταξινόμησης το επιβατικό αυτοκίνητο
υπηρεσίας για την αντιόμοιο ή μικρότερου κυβισμού από αυτό
μετώπιση των τρομοκραπου καταστράφηκε, λόγω τρομοκρατικών
τικών ενεργειών.
ενεργειών.
β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εσωτερικών ότι ο
ενδιαφερόμενος δεν έτυχε αποζημίωσης, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 40
του ν. 1947/91 και του
άρθ. 6 του ν. 1897/90.

Έλληνες πολίτες
των οποίων τα αυτοκίνητα
καταστρέφονται
ολοσχερώς, συνεπεία
τρομοκρατικών
ενεργειών.

Ν. 2074/92
(άρθρο 7)
Ν. 2960/01
(άρθρο 132,
παρ. 3α)

Απεριόριστη

Δημόσια ασφάλεια και πολιτική
προστασία
(αντιμετώπιση
καταστροφών).

7

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- α) Οι πολύτεκνοι γονείς να
σης τα αυτοκίνητα μέχρι και 2.000 κ.εκ.
έχουν τουλάχιστον 4 απου προορίζονται για πολύτεκνους γονήλικα ή προστατευόμενείς. Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ.
να παιδιά κατά το χρόνο
η απαλλαγή ανέρχεται στο 50% του τέτης παραλαβής του αυλους ταξινόμησης.
τοκινήτου.
β) Το αυτοκίνητα να είναι
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Πολύτεκνοι με 4 Ν. 3220/04
τουλάχιστον ανή- (άρθρο 12)
λικα ή προστατευόμενα παιδιά.

Απεριόριστη

8

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- α) Οι γονείς να έχουν τουσης τα αυτοκίνητα μέχρι 2.000 κ.εκ.
λάχιστον τρία ανήλικα ή
που παραλαμβάνουν γονείς με τρία ανήπροστατευόμενα παιδιά
λικα ή προστατευόμενα παιδιά.
κατά το χρόνο της παΓια αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ. η
ραλαβής του αυτοκινήαπαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέτου.

Έλληνες, ομογε- Ν. 3454/06
νείς
αλλοδαπής (άρθρο 1,
υπηκοότητας, πο- παρ. 2)
λίτες
κρατώνμελών της ΕΕ και
τρίτων χωρών που

Απεριόριστη

266

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

20

142.731

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

450

2.221.005

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

1.985

10.097.623
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15. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

β) Οι
πολίτες
κρατώνμελών της ΕΕ να έχουν
άδεια διαμονής, οι πολίτες εκτός ΕΕ να έχουν
δελτίο διαμονής, οι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν
μόνιμα στην Ελλάδα να
έχουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.

διαμένουν μόνιμα
και νόμιμα στην
Ελλάδα και είναι
γονείς με τρία ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά
ελληνικής
υπηκοότητας.

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- α) Γνωμάτευση της ΑΣΥΕ
σης τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι
ότι υπάρχει αναπηρία
1.650 κ.εκ., που προορίζονται για ανάπου θα παρακωλύει τη
πηρους πολέμου κ.λπ. Οι έχοντες 100%
βάδιση.
ποσοστό αναπηρίας δικαιούνται απαλλα- β) Αν οι ανάπηροι είναι αγή για αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβιγωνιστές της Εθνικής Ασμού.
ντίστασης,
αντίγραφο
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβαπράξης κανονισμού ποτικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβιλεμικής σύνταξης σύμσμού με την καταβολή ποσοστού του αφωνα με την οποία του
ναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους
απονεμήθηκε
σύνταξη
ταξινόμησης.
και
γ) Το αυτοκίνητο να είναι
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ανάπηροι
πολέμου, αξιωματικοί
και οπλίτες, ανάπηροι πολίτες περιόδου δικτατορικού καθεστώτος,
ανάπηροι αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης
και
ανάπηροι αγωνιστές
Δημοκρατικού Στρατού.

λους ταξινόμησης.

9

10

ΝΟΜΟΣ

Ν. 490/76
ΑπεριόριΝ. 1731/87 στη
(άρθρο 34)
Ν. 1882/90
(άρθρο 23
παρ. 4)
Ν. 2960/01
(άρθρο 132,
παρ. 2)
Ν. 2753/99
(άρθρο 19)
Ν. 4407/16
(άρθρο 59)

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- α) Γνωμάτευση της αρμόδι- Ανάπηροι μετανά- Ν. 490/76
σης οι ανάπηροι μετανάστες για κομιζόας Υγειονομικής Επιτρο- στες
Ν. 2960/01
μενα αυτοκίνητα μέχρι 1.650 κ. εκ. Οι
πής
(άρθρο 132,
έχοντες 100% ποσοστό αναπηρίας δικαι- β) Το αυτοκίνητο να είναι
παρ. 2)
ούνται απαλλαγή για αυτοκίνητο μεγααντιρρυπαντικής τεχνοΝ. 2753/99
λύτερου κυβισμού.
λογίας.
(άρθρο 19)
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους
ταξινόμησης.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Απεριόριστη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Κοινωνική πολι458
τική
(δράσεις
(περιπτώσεις
ΑΜΕΑ).
10, 11 και 12)

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

1.866.007
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15. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11

Απαλλάσσονται ολικά από το τέλος ταξινόμησης τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι
1.650 κ. εκ. που παραλαμβάνονται από
ανάπηρους έλληνες πολίτες και πολίτες
των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα.
Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν
πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται μέχρι 2.650 κ. εκ. και οι ανάπηροι, με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται μέχρι 3.650 κ. εκ.
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους
ταξινόμησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

α) Να είναι Έλληνες πολίτες α) Όσοι
έχουν Ν. 1798/88 Απεριόρικαι πολίτες των άλλων
πλήρη
παρά- (άρθρο 16)
στη
κρατών-μελών της ΕΕ,
λυση των κάτω Ν. 1882/90
με κατοικία στην Ελλάή άνω άκρων ή (άρθρο 23)
δα.
αμφοτερόπλευ- Ν. 2960/01
β) Να έχουν γνωμάτευση
ρο ακρωτηρια- (άρθρο 132,
της αρμόδιας Υγειονομισμό αυτών.
παρ. 2)
κής Επιτροπής.
β) Όσοι
εμφανί- Ν. 2753/99
γ) Θα πρέπει να επιβαίνουν
ζουν κινητική (άρθρο 19)
σε όλες τις μετακινήσεις
αναπηρία του Ν. 4110/13
των αυτοκινήτων εκτός
ενός ή και των (άρθρο 18)
από εξαιρετικές περιδύο κάτω ά- Ν. 4141/13
πτώσεις.
κρων με συμ- (άρθρο 38)
δ) Επιτρέπεται η οδήγηση
μετοχή του ετου αυτοκινήτου σε 1-2
νός ή και των
άτομα εκτός από το διδύο άνω άκρων,
καιούχο, ύστερα από ειμε ποσοστό αδική άδεια της Τελωνειναπηρίας 67%
ακής Αρχής.
συνολικά, από
τα οποία το
40% τουλάχιστον στο ένα
άκρο.
γ) Όσοι έχουν ολική τύφλωση
και στα δύο
μάτια με ποσοστό αναπηρίας
100%.
δ) Νοητικά καθυστερημένοι με
δείκτη νοημοσύνης
κάτω
από 40%.
ε) Όσοι πάσχουν
από αυτισμό.
στ) Όσοι πάσχουν
από μεσογειακή αναιμία ή
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
ΑΜΕΑ).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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15. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

αιμορροφιλία.
ζ) Όσοι πάσχουν
από
νεφρική
ανεπάρκεια τελικού σταδίου
ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι.
12

Τα περιερχόμενα επιβατικά αυτοκίνητα
σε κληρονόμους αναπήρων πολιτών, πολυτέκνων γονέων και γονέων με τρία τέκνα υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του
100% ή του 50% αντίστοιχα, του τέλους
ταξινόμησης που ισχύει κατά το χρόνο
της αποδέσμευσης, όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, του κλάσματος
του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολόκληρου.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα να
έχουν παραληφθεί με βάση
τις ισχύουσες για τους ανάπηρους πολίτες, τους πολύτεκνους γονείς και τους γονείς με τρία τέκνα διατάξεις
ατέλειας.

Κληρονόμοι ανά- Ν. 2960/01
πηρων
πολιτών, (άρθρο 132,
πολύτεκνων γονέ- παρ. 7)
ων και γονέων με
τρία τέκνα κάτοχοι
επιβατικών αυτοκινήτων.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

13

Υποβάλλονται στο 30% του προκύπτοντος από την περ. α΄, παρ.2, άρθρου 121
του ν. 2960/01 τέλους ταξινόμησης τα
επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία ζητείται αποδέσμευση από το καθεστώς της
ατέλειας μετά την παρέλευση 5ετίας και
μέχρι τη συμπλήρωση επταετίας από τον
τελωνισμό τους.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα να Κάτοχοι επιβατι- Ν. 2960/01
παραλαμβάνονται ή να έ- κών αυτοκινήτων. (άρθρο 132,
χουν παραληφθεί ατελώς με
παρ. 8)
τις διατάξεις των αναπήρων.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

14

Επιβάλλεται το 13% του αντίστοιχου για α) Τα οχήματα να πληρούν Κάτοχοι αυτοκινή- Ν. 2960/01
τα όμοιας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
εκ κατασκευής τις προ- των
δημόσιας (άρθρο 122,
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
διαγραφές της οδηγίας χρήσης.
παρ. 1)
τέλους ταξινόμησης, στα προοριζόμενα
94/12/ΕΚ ή μεταγενέγια δημόσια χρήση επιβατικά αυτοκίνηστερης.
τα οχήματα, ανεξαρτήτως είδους καυσί- β) Να μη τεθούν σε κυκλομων που χρησιμοποιούν.
φορία ως ιδιωτικής χρήσης πριν την πάροδο

Απεριόριστη

Κίνητρο για την
ανανέωση
του
στόλου - Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).
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15. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Κίνητρο για την
ανανέωση
του
στόλου - Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

μιας 5ετίας.
15

Επιβάλλεται το 50% του αντίστοιχου για α) Τα αυτοκίνητα να πλη- Κάτοχοι αυτοκινή- Ν. 2960/01
τα όμοιας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
ρούν εκ κατασκευής τις των
δημόσιας (άρθρο 122,
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
προδιαγραφές της οδη- χρήσης.
παρ. 2)
τέλους ταξινόμησης, στα προοριζόμενα
γίας 91/441/ΕΚ και
για δημόσια χρήση επιβατικά αυτοκίνηπαλαιότερης ή να είναι
τα οχήματα, ανεξαρτήτως είδους καυσίσυμβατικής τεχνολογίας.
μων που χρησιμοποιούν.
β) Να μη τεθούν σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης πριν την πάροδο
μιας 5ετίας.

16

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και μοτοσικλέτες
που μεταφέρουν από χώρες της ΕΕ ή εισάγουν από τρίτες χώρες τα πρόσωπα
που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία
τους στην Ελλάδα.

Να βρίσκονται στην κυριό- Μετοικούντες
τητα και χρήση των δικαιούχων έξι (6) μήνες πριν
από τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 132
στη
παρ. 3γ και
5),
Δ.245/88
ΑΥΟ (άρθρα
3,4,5)
Ν. 1839/89

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

17

Απαλλάσσονται από το 80% του τέλους
ταξινόμησης τα ιδιωτικής χρήσης οδικά
οχήματα με κινητήρα που βρίσκονται
στο εξωτερικό και αποκτώνται με κληρονομική διαδοχή από φυσικό πρόσωπο
που έχει τη συνήθη κατοικία του στην
Ελλάδα ή από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Να αποκτώνται με κληρονομική διαδοχή (εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου) και να
εισάγονται μέσα σε δύο
χρόνια από την παραπάνω
απόκτηση.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 132
στη
παρ. 3α και
5),
Δ.245/88
ΑΥΟ (άρθρα
16-17)
Ν. 1839/89

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

18

Απαλλάσσονται κατά το 80% και 50% Τα οχήματα να είναι και- Μετοικούντες
του τέλους ταξινόμησης τα καινούργια νούργια
αντιρρυπαντικής
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επιβατικά τεχνολογίας.
αυτοκίνητα μέχρι 2000 κ. εκ. και άνω
των 2000 κ.εκ. αντίστοιχα που φέρνουν
από χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες τα
πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη
κατοικία τους στην Ελλάδα από τις ηπεί-

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 132, στη
παρ.3, 4, 5),
Δ.245/88
ΑΥΟ (άρθρο
3)
Ν. 1839/89

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας).

Φυσικά πρόσωπα
με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα
και νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα.
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1.565.681
(περιπτώσεις
17, 18, 19)
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15. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

31/5/16

Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ρους Αμερικής, Αυστραλίας, καθώς επίσης και από ορισμένα κράτη τα οποία
δεν είχαν στην κυριότητα και χρήση τους
επί εξάμηνο.
19

- Δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης Οι εκπομπές ρύπων του κιτα ηλεκτροκίνητα και υβριδικά αυτο- νητήρα τους να είναι σύμκίνητα.
φωνες με τις διατάξεις της
Οδηγίας 94/12/ΕΚ ή μεταγενέστερες (αφορά τα υβριδικά αυτοκίνητα).
- Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά
αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από την οδηγία 2007/46, όπως
ισχύει, και ειδικότερα τα υβριδικά
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά
προσδιορίζονται
από
τον
καν.
692/2008, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από το 50% του τέλους ταξινόμησης.
Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον
καν. 692/2008, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

Κάτοχοι ηλεκτρο- Ν. 2960/01
κίνητων ή υβριδι- (άρθρο 121,
κών αυτοκινήτων παρ. 5)
οχημάτων.
Κάτοχοι
υβριδικών μηχανοκίνητων,
υβριδικών
ηλεκτρικών
και
αμιγώς
ηλεκτρικών οχημάτων.

Ν. 4389/16
(άρθρο 59)
Ν. 4460/16
(άρθρο 60)

20

Απαλλαγή ποσοστού 50% του τέλους ταξινόμησης υβριδικών/υβριδικών ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων.

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 121, στη
παρ. 5, όπως
ισχύει με τις
διατάξεις του
ν. 4410/16))

Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).

21

Υπόκεινται στους κατά περίπτωση συντελεστές τέλους ταξινόμησης μειωμένους
κατά 50% τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα
της δ.κ. 87.03 της Σ.Ο. αντιρρυπαντικής
ή συμβατικής τεχνολογίας.

Κάτοχοι
αυτοκι- Ν. 2960/01 31/5/16
νούμενων τροχό- (άρθρο 121,
σπιτων.
παρ. 3)
Ν. 4389/16
(άρθρο 59)

Κοινωνική πολιτική
(δράσεις
πρόνοιας.
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15. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

22

- Δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης
τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα.
- Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα και τα οχήματα της περ. ε της παρ.
1 δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο
από τις διατάξεις τέλος ταξινόμησης.

23

Απαλλάσσονται από το κατά περίπτωση
προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης επιβατικά και φορτηγά οχήματα σε αντικατάσταση των αποσυρόμενων.

24

Απαλλάσσονται από το κατά περίπτωση α) Άδεια κυκλοφορίας ξένης
τέλος ταξινόμησης επιβατικά αυτοκίνητα
χώρας.
ΙΧ και αυτοκίνητα τύπου «jeep» των δα- β) Βεβαίωση
διαγραφής
σμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04,
από την αρμόδια υπηρεαντίστοιχα της ΣΟ που επαναταξινομούσία του Υπουργείου Υπονται στη χώρα μας μέσα σε διάστημα 8
δομών, Μεταφορών και
ετών από τη διαγραφή τους από το ΜηΔικτύων.
τρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μετα- γ) Αντίγραφο άδειας κυφορών και Δικτύων.
κλοφορίας ή πιστοποιητικού ταξινόμησης.
δ) Υπεύθυνη δήλωση.
ε) Αντίγραφο ΕΔΕ εξαγωγής
για οχήματα που επανεισάγονται από τρίτη χώρα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κάτοχοι ηλεκτροκίνητων φορτηγών
αυτοκινήτων.
Κάτοχοι ηλεκτροκίνητων φορτηγών
αυτοκινήτων και
οχημάτων
της
περ. ε της παρ. 1
του άρθρου 123
του ν. 2960/01.

ΝΟΜΟΣ

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 123, στη
παρ. 6)
Ν. 4389/16 31/5/16
(άρθρο 59)

Η άδεια κυκλοφορίας να Κάτοχοι αυτοκινή- Ν. 4378/16
έχει
εκδοθεί
μέχρι των
αποσυρόμε31/12/2000, να έχουν κα- νων.
ταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους διαγραφής
καθώς και οφειλόμενα πρόστιμα.
Κάτοχοι επιβατικών αυτοκινήτων,
όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 6
του άρθρου 121
του
ν.2960/01,
όπως ισχύει.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

30/11/16

Ν. 2960/01 Απεριόρι(άρθρο 121) στη
Φ.1244/695
/30.8.2007
ΚΥΑ
(ΦΕΚ
1837/Β΄)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
340.365

Περιβάλλον (αντιμετώπιση ρύπανσης).

49

319.179
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16. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

1

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα οχήματα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ελληνικό Δημόσιο

Ν. 2367/53
(άρθρο 17)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

42

17.343

2

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα φορτηγά, υδροφόρα, αυτοκίνητα
καθαριότητας και πυροσβεστικά που ανήκουν κατά κυριότητα στους δήμους,
κοινότητες, λιμενικούς οργανισμούς, λιμενικά ταμεία και τα ανήκοντα κατά κυριότητα σε οργανισμούς δημόσιου δικαίου υδροφόρα αυτοκίνητα.

Δήμοι, κοινότητες, Ν. 2367/53
λιμενικοί οργανι- (άρθρο 17)
σμοί,
λιμενικά
ταμεία.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

3.786

2.269.750

3

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα οχήματα του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ & Δ).

Ταμείο Παρακα- Γνωμ.
ταθηκών και Δα- 465/72
νείων.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

4

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οχήματα που ανήκουν στο Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκαταστάσεως
Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων
(ΕΙΥΑΠΟΕ).

ΕΙΥΑΠΟΕ

Ν. 1947/91
(άρθρο 51)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

5

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα κινητών ιατρείων και χειρουργείων
εκστρατείας και φορτηγά αυτοκίνητα
που ανήκουν στον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό, τους σταθμούς πρώτων βοηθειών, τα δημοτικά ή κοινοτικά νοσοκομεία, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και τα νοσηλευτικά ιδρύματα κοινής ωφέλειας, εφόσον χρησιμοποιούνται για
τη μεταφορά ασθενών, αδελφών νοσοκόμων ή υγειονομικού υλικού ή ιματισμού,
ειδών υποδήσεως, τροφίμων κ.λπ. που
προορίζονται για τις ανάγκες των ιδρυμάτων ή για ενίσχυση απόρων τάξεων του

Σταθμοί
πρώτων Ν. 2367/53
βοηθειών,
ΙΚΑ, (άρθρο 17)
ΕΕΣ, νοσοκομεία,
ΟΤΑ κ.λπ.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό

1.030

308.318
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16. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μέλη του επίση- ΝΔ 164/69
μου προσωπικού
της
Επιτροπής
Στρατιωτικών Τάφων.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό

Τράπεζα Εμπορί- Ν. 2380/96
ου και Ανάπτυξης (άρθρο 52,
του Εύξεινου Πό- παρ. 1)
ντου.

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

Επιχειρήσεις που Ν. 1798/88
έχουν
οχήματα (άρθρο 9)
που κυκλοφορούν
σε κλειστούς χώρους.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

6

Απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας
ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης για
κάθε μέλος του επίσημου προσωπικού
της Επιτροπής Στρατιωτικών Τάφων.

Να πρόκειται για μέλη του
επίσημου προσωπικού της
Επιτροπής
Στρατιωτικών
Τάφων.

7

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν
στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης
του Εύξεινου Πόντου.

8

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ)
αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός ιδιωτικών κλειστών χώρων
επιχειρήσεων.

9

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Αμοιβαιότητα
ας επί των όρων αμοιβαιότητας τα σε ξένα κράτη ανήκοντα αυτοκίνητα.

Ξένα κράτη.

10

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, αναπηρικά οχήματα που ανήκουν
στους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς
και οπλίτες.

Ανάπηροι
πολέ- Ν. 490/76
μου αξιωματικοί (άρθρο 1)
και οπλίτες.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

11

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε
ανάπηρους αξιωματικούς, οπλίτες των
τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας, αξιωματικοί και άνδρες του πυροσβεστικού
και λιμενικού σώματος, άνδρες της αγροφυλακής, καθώς και υπάλληλοι της
τελωνειακής υπηρεσίας, εντεταλμένοι
στη δίωξη του λαθρεμπορίου.

Ανάπηροι αξιωμα- Ν. 490/76
τικοί και οπλίτες (άρθρο 1)
κ.λπ.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

πληθυσμού.

Ειδική άδεια κυκλοφορίας
που χορηγείται από την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών.
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ΝΔ 3839/58
(άρθρο 14)

22.815
(περιπτώσεις
10 – 19)

6.194.757
(περιπτώσεις
10 – 19)
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16. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε
πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι κατά
το χρονικό διάστημα από 21/4/1967
έως 23/7/1974, συνεπεία της δράσεώς
τους κατά του διδακτορικού καθεστώτος.

13

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Να πρόκειται για ανάπη- Ανάπηροι
ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν ρους αγωνιστές της Εθνικής
στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.
Αντίστασης.

Ν. 1731/87
(άρθρο 34)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

14

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Να πρόκειται για ανάπη- Ανάπηροι
ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν ρους αγωνιστές του Δημοστους ανάπηρους αγωνιστές του Δημο- κρατικού Στρατού.
κρατικού Στρατού.

Ν. 1882/90
(άρθρο 23)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

15

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε
ανάπηρους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι
έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω
άκρων, η αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

Να έχουν πλήρη παράλυση Ανάπηροι
των άνω ή των κάτω άκρων
ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό.

Ν. 1798/88
(άρθρο 16)
Ν. 1882/90
(άρθρο 23)
Ν. 3583/07
(άρθρο 8)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

16

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε
ανάπηρους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι
εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία.

Να πρόκειται για άτομα με Ανάπηροι
αναπηρία του ενός ή και
των δύο κάτω άκρων με συνολικό ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω, ή για άτομα
με αναπηρία του ενός ή και
των δύο κάτω άκρων με
συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των
δύο άνω άκρων με συνολικό
ποσοστό αναπηρίας όχι μικρότερο από 67% από τα
οποία, τουλάχιστον, το 40%
προέρχονται από το ένα κάτω άκρο.

Ν. 1798/88
(άρθρο 16)
Ν. 3583/07
(άρθρο 2
παρ. 9)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Η αναπηρία να είναι συνέ- Ανάπηροι περιό- Ν. 490/76
πεια της δράσης τους κατά δου 1967-74.
(άρθρο 1)
του δικτατορικού καθεστώτος.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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16. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

Ν. 1798/88 Απεριόρι(άρθρο 16)
στη
Ν. 1882/90
(άρθρο 23).
για την περίπτωση της
αιμορροφιλίας
Ν.1914/90
(άρθρο 46
Ν. 3583/07
(άρθρο 8)

Κοινωνική πολιτική.

ΝΟΜΟΣ

Επίσης και οι ανάπηροι
πολίτες οι οποίοι έχουν
πλήρη παράλυση των κάτω
άκρων ή αμφοτερόπλευρο
ακρωτηριασμό αυτών, με
ποσοστό αναπηρίας 80%
και άνω κατ’ εξαίρεση απαλλάσσονται για αυτοκίνητο μέχρι 2.650 κ.ε. και για
ποσοστό αναπηρίας 100%
μέχρι 3.650 κ.ε.
17

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Να έχουν ποσοστό τύφλω- Ανάπηροι
ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε σης 100%.
φλοί).
ανάπηρους Έλληνες πολίτες οι οποίοι
έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας
100%.

18

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- α) Να έχει εκδοθεί σχετική Ανάπηροι και λοιας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε
απόφαση για την απαλ- πά άτομα με ειδιανάπηρους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είλαγή του οχήματος από κές ανάγκες.
ναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη
τα τέλη κυκλοφορίας στα
νοημοσύνης κάτω του 40% ή πάσχουν
πλαίσια των οριζόμενων
από μεσογειακή αναιμία ή από νεφρική
από τις σχετικές κατά
ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υπερίπτωση διατάξεις.
ποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού ή β) Ο κυλινδρισμός του κιαπό αυτισμό ή από συγγενή αιμορραγινητήρα του οχήματος να
κή διάθεση (αιμορροφιλία).
είναι μέχρι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις
αυτές όριο. Στην περίπτωση των αυτιστικών η
απαλλαγή ισχύει εφόσον
τα άτομα έχουν επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό
ψυχοσύνδρομο
και εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν κατα-
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(τυ- Ν. 1798/88
(άρθρο 16)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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16. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

στεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας
από 67% και άνω, είναι
ανίκανοι για εργασία και
έχουν ανάγκη βοήθειας.
19

Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας
οχήματα που ανήκουν σε Έλληνες πολίτες που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική
ή μικροδραπενοκυτταρική αναιμία.

Οι πάσχοντες από Ν. 3402/05
δρεπανοκυτταρική (άρθρο 17)
ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

20

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Οι εκπομπές ρύπων του κι- Οι κάτοχοι των εν Ν. 2052/92
ας τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκί- νητήρα τους να είναι σύμ- λόγω αυτοκινήτων. (άρθρο 2)
νητα.
φωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Απεριόριστη

Περιβάλλον

21

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- Όρος της αμοιβαιότητας.
ας τα οχήματα που ανήκουν στους αρχηγούς των ξένων διπλωματικών αποστολών που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα, στο επίσημο διπλωματικό προσωπικό των ξένων πρεσβειών που βρίσκονται στην Ελλάδα και στους ξένους έμμισθους γενικούς προξένους όταν πρόκειται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης
(ΕΙΧ).
Επίσης απαλλάσσονται οχήματα ΕΙΧ
που ανήκουν σε πρόξενους, υποπρόξενους, προξενικούς πράκτορες και στο μη
διπλωματικό προσωπικό των ξένων πρεσβειών.

Διπλωμάτες
προσωπικό
σβειών.

22

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην ελληνική πρεσβεία στη
Σόφια και στις προξενικές αρχές Σκοπί-

Υπάλληλοι
που ΑΝ. 154/67
υπηρετούν στις εν (άρθρο 8)
λόγω υπηρεσίες.

277

και Ν. 2367/53 Απεριόριπρε- (άρθρο 17)
στη
όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο
8 του ΑΝ
236/67

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Δράσεις στο εξωτερικό.

19.649
(εκ των οποίων
τα 568 αφορούν ηλεκτροκίνητα
οχήματα)

2.226.870
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16. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ων και Ανδριανούπολης που έρχονται
στην Ελλάδα για υπηρεσία.
23

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί- α) Κατά τη διάρκεια παρα- Κύπριοι αξιωματι- ΝΔ. 461/74
ας τα αυτοκίνητα των Κυπρίων αξιωματιμονής τους για στρατιω- κοί.
(άρθρο 1)
κών που βρίσκονται στην Ελλάδα για
τική μετεκπαίδευση.
στρατιωτική εκπαίδευση.
β) Τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται από τους ίδιους.

Όσο διαρ- Δράσεις στο εξωκεί η με- τερικό.
τεκπαίδευσή τους
στην
Ελλάδα.

24

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα ΔΧ κάθε κατηγορίας. Η
απαλλαγή ισχύει για τα πέραν του ενός
ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα
οχήματα και καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας για το όχημα για το οποίο
προβλέπεται το υψηλότερο ποσό τελών
κυκλοφορίας.

Μεμονωμένοι αυ- Ν. 1959/91
τοκινητιστές ή με- (άρθρο 14)
ταφορικές επιχειρήσεις
του
ν.
383/76.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

25

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα οχήματα τα οποία εκτελούν συγκοινωνία σε υπεραστικές οδικές γραμμές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται με λεωφορεία που έχουν ενταχθεί σε
Κοινό Ταμείο Επιβατικών Λεωφορείων
(ΚΤΕΛ).

Κάτοχοι των συ- Ν. 979/79
γκεκριμένων οχη- (άρθρο 6)
μάτων.

Απεριόριστη

Συγκοινωνίες

26

Καταβάλλονται μειωμένα τα ετήσια τέλη
κυκλοφορίας στα φορτηγά αυτοκίνητα
ιδιωτικής χρήσης κατά 50%, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο έξι μήνες το
χρόνο και κατά 75% αν επιτρέπεται να
κυκλοφορούν μόνο τρεις μήνες το χρόνο
από τους κατόχους αγροτικών μηχανημάτων.

Κάτοχοι
αγροτι- Ν. 2801/00
κών
μηχανημά- (άρθρο 5,
των.
παρ. 6)

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

27

Απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας
επί μία τριετία, συμπεριλαμβανομένου

Κάτοχοι αστικών ή Ν. 2963/01
υπεραστικών λεω- (άρθρο 12,

Τρία
έτη.

Να ανήκουν σε μεμονωμένους αυτοκινητιστές ή σε
μεταφορικές επιχειρήσεις
του ν. 383/76 και να έχουν
χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες, με αντίστοιχη άδεια
κυκλοφορίας.
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393

136.667
(περιπτώσεις
24, 25, 26)

234

8.723
(περιπτώσεις

ανά-

(3) Συγκοινωνίες
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16. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

του έτους ταξινόμησης, κάθε αστικό ή
υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για
πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και
είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλικίας έως πέντε ετών από του έτους κατασκευής του πλαισίου.
28

Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας
εις το διηνεκές, καινούργια μοτοποδήλατα, καθώς και μοτοσικλέτες κυλινδρισμού μέχρι 300 κ.εκ. και για πέντε ημερολογιακά έτη αν έχουν μεγαλύτερο κυλινδρισμό κινητήρα, τα οποία τίθενται σε
κυκλοφορία σε αντικατάσταση παλαιών
μοτοποδηλάτων καθώς και μοτοσικλετών
που αποσύρονται οριστικά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

φορείων.

Οι καινούργιες μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα να
πληρούν τις προδιαγραφές
της οδηγίας 2005/51/ΕΚ ή
νεότερης και η διαδικασία
απόσυρσης να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/09.

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

παρ. 7)

Κάτοχοι μοτοπο- Ν. 3333/05
δηλάτων τα οποία (άρθρο 24)
έχουν ταξινομηθεί
στην Ελλάδα μέχρι και το 1996
και κάτοχοι μοτοσικλετών, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι και το
έτος 1994.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
27, 28)

ΑπεριόριΠεριβάλλον
στη ή για
πέντε
(5)
έτη
κατά
περίπτωση.

2.468.154
(περιπτώσεις
3, 4, 6, 7, 8,
9, 20, 21, 22,
24, 25, 27)
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17. ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1

Απαλλάσσονται από την εισφορά τα βυ- Τα οχήματα να προορίζο- Δήμοι, κοινότητες
τιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, νται για αποκομιδή απορ- κ.λπ. και ιδιώτες.
που προορίζονται για την αποκομιδή ριμμάτων.
απορριμμάτων (απορριμματοφόρα).

Ν. 1959/91 Απεριόρι(άρθρο 2,
στη
παρ. 11),
όπως αντικαταστάθηκε
και
ισχύει
με το άρθρο
30 του
ν.
4441/16
(παρ. 1).

Περιβάλλον

2

Απαλλάσσονται από την εισφορά τα βυ- α) Να προορίζονται για με- Δήμοι, κοινότητες
τιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής
ταφορά πόσιμου ύδατος. κ.λπ. και ιδιώτες.
χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά β) Να υδροδοτούν περιοχή
και μόνο για τη μεταφορά πόσιμου ύδαμη υδρευόμενη.
τος σε περιοχές που δεν υδρεύονται.

Ν. 1959/91 Απεριόρι(άρθρο 2,
στη
παρ. 11),
όπως αντικαταστάθηκε
και
ισχύει
με το άρθρο
30 του
ν.
4441/16
(παρ. 1).

Κοινωνική πολιτική.

3

Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτι- Ασθενοφόρα
κού δικαίου, που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απαλλάσσονται της
καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφάπαξ εισφοράς, που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968
(ΦΕΚ 294Α), όπως ισχύει, για τα τιθέμενα σε κυκλοφορία ασθενοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Ν. 2331/95
(άρθρο 24)

Απεριόριστη

Υγεία

4

Μειώνεται στο 1/3 η εφάπαξ εισφορά
φορτηγών αυτοκινήτων και τρίτροχων ιδιωτικής χρήσης για τα αυτοκίνητα που

Επιχειρήσεις (γε- Ν. 1959/91
ωργικές,
κτηνο- (άρθρο 2,
τροφικές, μελισ- παρ. 8),

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

281

ανά-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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17. ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές,
μελισσοκομικές, σηροτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών δασικών συνεταιρισμών και δασικών επιχειρήσεων.

σοκομικές, αλιευτικές, σηροτροφικές), μέλη ή μη
αγροτικών
δασικών
συνεταιρισμών και επιχειρήσεων.

όπως αντικαταστάθηκε
και
ισχύει
με το άρθρο
30 του
ν.
4441/16
(παρ. 1).

5

Η παραπάνω μείωση ισχύει και για τα
αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού
(ΟΔΔΥ).

ΟΔΔΥ

Ν. 1959/91 Απεριόρι(άρθρο 2,
στη
παρ. 2),
όπως αντικαταστάθηκε
και
ισχύει
με το άρθρο
30
του
ν.4441/16
(παρ. 1).

6

Απαλλάσσεται κατά το ήμισυ η προβλεπόμενη από το ν. 1959/91 εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

Κάτοχοι
αγροτι- Ν. 2801/00
κών
μηχανημά- (άρθρο 5,
των.
παρ. 6)

Απεριόριστη

Αγροτική
τική.

7

Απαλλάσσονται της καταβολής της υπέρ
του Δημοσίου εφάπαξ εισφοράς που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (ΦΕΚ 294/Α),
όπως ισχύει, τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου.

Τράπεζα Εμπορί- Ν. 238/96
ου και Ανάπτυξης (άρθρο 52,
του Εύξεινου Πό- παρ. 1)
ντου.

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

8

Απαλλάσσονται από την εισφορά που
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.
383/1976, τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα ΔΧ κάθε κατηγορίας. Η απαλλαγή ισχύει για τα πέραν

Μεμονωμένοι αυ- Ν. 1959/91
τοκινητιστές ή με- (άρθρο 14)
ταφορικές επιχειρήσεις
του
ν.
383/1976.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Να ανήκουν σε μεμονωμένους αυτοκινητιστές ή σε
μεταφορικές επιχειρήσεις
του ν. 383/1976 και να έχουν χαρακτηρισθεί ως α-

282

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

πολι-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

17. ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

του ενός ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλ- νεξάρτητες κυκλοφοριακές
κούμενα οχήματα και καταβάλλεται ει- μονάδες με αντίστοιχη άσφορά για το όχημα για το οποίο προ- δεια κυκλοφορίας.
βλέπεται το υψηλότερο ποσό εισφοράς.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΦΗΜΙΣΕΩΝ
1

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ

ΔΙΑ-

Εξαιρούνται του φόρου οι διαφημίσεις Η απαλλαγή αφορά τις διατων δημόσιων (κρατικών) υπηρεσιών.
φημίσεις
των
δημόσιων
(κρατικών) υπηρεσιών.

Ν. 1326/83 Απεριόρι(άρθρο 15, στη
παρ. 1)

283

Ειδικές δράσεις
στο εσωτερικό.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1

Απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό κ.λπ. φόρο, πλην τελών χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας
αυτοκινήτων, από κάθε εισφορά υπέρ
οποιουδήποτε ταμείου και έχουν όλες τις
ατέλειες που παρέχονται στο Δημόσιο, οι
δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά και
κοινοτικά ιδρύματα κ.λπ.
Ειδικά απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι δήμοι, οι κοινότητες και οι ενώσεις τους. Δεν θεωρούνται υποκείμενοι
στο ΦΠΑ για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, κατά το μέτρο που η μη
υπαγωγή στο φόρο δεν οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού.
Στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών
υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με
μειωμένο συντελεστή.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

Δήμοι, κοινότητες ΠΔ 76/85
Απεριόρικ.λπ.
(άρθρο 272) στη
ΠΔ 410/95
(άρθρο 304)
ΝΔ 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 92 και
άρθρο 5,
παρ. 18)
ΚΝΤΧ
(άρθρα 2,6)
Ν. 2859/00,
άρθρο
3,
παρ. 2
Ν. 2961/01
(άρθρα 25,
παρ. 3, 29,
43 εν.Β’)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
9, 14 & 16).
Ν. 4223/13
Α.Ν.
1521/50
(άρθρο
6
περ. γ’)

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

2

Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή
έμμεσο φόρο, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, το φόρο κληρονομιάς,
δωρεάς, ΦΜΑ η Μονάδα Οργάνωσης της
Διαχείρισης (ΜΟΔ) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Η ΜΟΔ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δι-

ΜΟΔ – ΚΠΣ

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
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Ν. 2372/96 Απεριόρι(άρθρο τρί- στη
το).
Ν. 3614/07
(άρθρο 33)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

καστικού ενσήμου. Επίσης, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 του
ν. 3091/2002, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων.
Για το ανωτέρω νομικό πρόσωπο η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος καταργήθηκε.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ν.3091/02
(άρθρο 15)
Ν. 4223/13

3

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
πλην τελών χαρτοσήμου, δικαιώματα ή
εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα
δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν εκπαιδευτικά παραρτήματα, για την εκπλήρωση του σκοπού αυτών.
Στη φορολογία κληρονομιών-δωρεών υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με
μειωμένο συντελεστή.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

Δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα και
ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

4

Απαλλάσσονται από φόρους και τέλη,
πλην τελών χαρτοσήμου τα ολυμπιακά
και κοινοτικά γυμναστήρια. Επίσης, εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
15 του ν. 3091/02, όπως, ισχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί των
ακινήτων.
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος

Ολυμπιακά
και Ν. 423/76
Απεριόρικοινοτικά γυμνα- (άρθρο 18)
στη
στήρια.
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 27)
Ν. 3091/02
(άρθρο 15)
Ν. 2961/01
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Ν. 641/77
Απεριόρι(άρθρο 9)
στη
Ν. 1076/80
(άρθρο 20)
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 30 και
40)
Ν. 2961/01
(άρθρα 25,
παρ. 3, 29,
43 εν.Β’)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
9, 14 & 16)
Ν. 4223/13

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

Αθλητισμός

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

καταργήθηκε.
Στη φορολογία κληρονομιών-δωρεών υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με
μειωμένο συντελεστή.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(άρθρα
25
παρ. 3, 29,
43 εν.Β’)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
9, 14 & 16)
Ν. 4223/13

5

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και από
κάθε τέλος, πλην τελών χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων τα δικαιώματα όπως ασφάλιστρα, αποζημιώσεις κ.λπ.
για τα ασφαλιστήρια που συνάπτει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).
Επίσης απαλλάσσονται από τους παραπάνω φόρους και οι εισφορές και οι κάθε
είδους παροχές τρίτων προς τον ΟΑΕΠ.
Στις παραπάνω απαλλαγές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ο φόρος κληρονομιών
και δωρεών.
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος
καταργήθηκε.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΟΑΕΠ

6

Απαλλάσσεται από κάθε γενικό ή ειδικό
φόρο δημοσίου ή υπέρ ειδικού ταμείου
για κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία το
Μουσείο Μπενάκη.
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργείται.
Οι κληρονομιές και δωρεές προς το
Μουσείο Μπενάκη φορολογούνται με
μειωμένο συντελεστή 0,5%. Επίσης, εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, α-

Μουσείο
κη.

Ν. 1796/88 Απεριόρι(άρθρο 16)
στη
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 54).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’)
Ν. 4223/13

Μπενά- Ν. 4599/30 Απεριόρι(άρθρο 11).
στη
Ν. 2961/01
(άρθρα
25
παρ. 3, 29
και 43 εν.
Β΄)
Ν. 3842/10
(άρθρο 12,
παρ.1,
άρθρο
25,
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Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Πολιτισμός
(μουσεία).
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

παλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί
των ακινήτων.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

εν. Α’, παρ.
9, 14 & 16)
Ν.3091/02
(άρθρο 15)
Ν. 4223/13

7

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
ακινήτων, από το φόρο εισοδήματος και
γενικά από κάθε φόρο, δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις, παράβολα κ.λπ.,
πλην τελών χαρτοσήμου, το Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης.
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργείται.
Επίσης, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως
ισχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό
φόρο επί των ακινήτων. Στη φορολογία
κληρονομιών-δωρεών φορολογείται αυτοτελώς με μειωμένο συντελεστή.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

Ίδρυμα Ερευνών
Προϊστορικής και
Κλασσικής
Τέχνης.

Ν. 1610/86 Απεριόρι(άρθρο 13)
στη
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
παρ. 49)
Ν. 2961/01
(άρθρα
25
παρ. 3, 29
και 43 εν.
Β΄)
Ν. 3091/02
(άρθρο 15)
Ν. 3842/10
(άρθρο 12,
παρ.1,
άρθρο
25,
εν. Α’, παρ.
9, 14 & 16)
Ν. 4223/13

Πολιτισμός (πολιτιστικά ιδρύματα).

8

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, πλην του
φόρου κληρονομιών και δωρεών, τέλος
χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ
Δημοσίου ή τρίτου ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργείται.
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων. Για απαλλαγή από
τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18
στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτη-

ΟΣΚ

ΑΝ 627/68
Απεριόρι(άρθρο 14).
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 12,
παρ.1,
άρθρο
25,
εν. Β’)
Ν. 3091/02
(άρθρο 15)
Ν. 4223/13.

Παιδεία
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

σίας Ακινήτων».
9

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, πλην
του φόρου κληρονομιών και δωρεών, τέλος δημοσίου ή ιδιωτικού ή υπέρ τρίτου
η συνεισφορά, καταβολή του μετοχικού
κεφαλαίου κ.λπ. στην Ελληνική Βιομηχανία Αεροπορικού Υλικού (ΕΒΑΥ).
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΕΒΑΥ

Ν. 43/75
Απεριόρι(άρθρο 3).
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Β’)
Ν. 4223/13

Άμυνα

10

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος
χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ
Δημοσίου ή τρίτου όλες οι πληρωμές της
Ελληνικής Βιομηχανίας Αεροπορικού
Υλικού (ΕΒΑΥ) και του Δημοσίου προς
αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο για
τις προσφερόμενές του υπηρεσίες προς
την ΕΒΑΥ.

ΕΒΑΥ

Ν. 43/75
(άρθρο 3).

Άμυνα

11

Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό φόρο εκτός του φόρου
κληρονομιών – δωρεών, ή υπέρ τρίτων
κράτηση και από κάθε δικαστικό τέλος,
πλην τελών χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας ο Οργανισμός Διαχείρισης
Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ).
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος
καταργήθηκε.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΟΔΔΥ

Ν. 251/76
Απεριόρι(άρθρο 4)
στη
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
παρ. 22 και
άρθρο 5,
παρ. 14).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’)
Ν. 4223/13

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.

12

Απαλλάσσεται από φόρους, εκτός του
φόρου κληρονομιών - δωρεών, τέλη
(πλην τελών χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων), εισφορές, κρατήσεις και από κάθε επιβάρυνση υπέρ
του Δημοσίου κ.λπ. το Ινστιτούτο Γεωλο-

ΙΓΜΕ

Ν. 272/76
Απεριόρι(άρθρο 13)
στη
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
παρ. 23).
Ν. 3842/10

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (έρευνα).
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Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

γικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργείται.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

άρθρο
12,
παρ. 1, άρθρο 25, εν.
Β’)
Ν. 4223/13

13

Απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό τέλος ή άλλο
φόρο καθώς και από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, πλην του φόρου κληρονομιών-δωρεών, τελών χαρτοσήμου, τα
κτώμενα από τη Δημόσια Επιχείρηση
Πολεοδομήσεως Οικισμού και Στέγασης
(ΔΕΠΟΣ) ακίνητα και τα μεταβιβαζόμενα
προς τους δικαιούχους.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΔΕΠΟΣ

Ν. 446/76
Απεριόρι(άρθρο 14)
στη
ΠΔ 158/97
(άρθρο 30).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’)
Ν. 4223/13

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

14

Απαλλάσσεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από
κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου κ.λπ. πλην
του φόρου κληρονομιών-δωρεών, όπου
φορολογείται αυτοτελώς με μειωμένο συντελεστή, τελών χαρτοσήμου και τελών
κυκλοφορίας αυτοκινήτων.
Επίσης απαλλάσσονται από κάθε φόρο,
τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις για το Δημόσιο και τρίτους οι παροχές του ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις που υποβάλλονται για απονομή των παροχών,
καθώς και οι διοικητικές ή εξώδικες
πράξεις για την πραγματοποίησή τους ή
την αναγνώρισή τους.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-

ΟΑΕΔ

Ν. 1545/85 Απεριόρι(άρθρο 14)
στη
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 46).
Ν. 2961/01
(άρθρα
25
παρ. 3, 29,
43 εν. Β’)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν.Α’, παρ.
9, 14 & 16)
Ν. 4223/13

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».
15

Απαλλάσσεται κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από φόρους, τέλη, τέλη χαρτοσήμου, εισφορές, κρατήσεις ή δικαιώματα
υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε
άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου η
Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης.
Επίσης, η εταιρεία απαλλάσσεται από το
φόρο μεταβίβασης μετοχών.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

Εταιρεία Αξιοποί- Ν. 2637/98
ησης
Αγροτικής (άρθρο 51)
Γης ΑΕ.
Ν. 2945/01
(άρθρο 24,
παρ. 32).
Ν. 4223/13

16

Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή
έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, και το φόρο κληρονομιών-δωρεών, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
ΑΕ. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου.
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργείται.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων
και
Εξωτερικού
Εμπορίου ΑΕ.

Ν. 2372/96 Απεριόρι(άρθρο 8)
στη
Ν. 3894/10
(άρθρο 4)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’)
Ν. 4223/13
Ν. 4242/14
(άρθρο 1)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

17

Απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από οποιαδήποτε άλλη κράτηση για
όλες τις συναλλαγές του ο Αυτόνομος
Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών
(ΑΟΟΑ), πλην του φόρου κληρονομιών,
δωρεών.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΑΟΟΑ

ΝΔ 2906/54 Απεριόρι(άρθρο 2)
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’)
Ν. 4223/13

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από κάθε δικαίωμα ή κράτηση υπέρ
του Δημοσίου ή τρίτων όλα τα έγγραφα
που χορηγούνται προς τον ΑΟΟΑ και τα
μέλη του.

ΑΟΟΑ και τα μέλη ΝΔ 2906/54
του.
(άρθρο 2)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

19

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
πρόσθετο τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή τρίτων οι άδειες που
απαιτούνται για ανοικοδόμηση εγκαταστάσεων του ΑΟΟΑ.
Στις παραπάνω απαλλαγές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος των καθαρών προσόδων
για τις αμοιβές μηχανικών και δικηγόρων.
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος
καταργήθηκε.

ΑΟΟΑ και τα μέλη ΝΔ 2906/54
του.
(άρθρο 2)

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

20

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
ακινήτων, από τα τέλη χαρτοσήμου και
από την καταβολή κάθε δικαιώματος η
μεταβίβαση ιδιοκτησίας του ΑΟΟΑ προς
τα μέλη του. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών
και γονικών παροχών.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

Μέλη ΑΟΟΑ

ΝΔ 2906/54 Απεριόρι(άρθρο 2).
στη
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’)
Ν. 4223/13

Κοινωνική πολιτική (στέγαση).

21

Απαλλάσσεται ο Οργανισμός Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) από τα
δικαστικά τέλη, πλην τελών χαρτοσήμου
και απολαμβάνει τις ατέλειες που έχει το
Δημόσιο.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΕΛΓΑ

Ν. 1790/88
(άρθρο 15,
παρ. 2)
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 53)
Ν. 4223/13

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

ανά-

22

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλη

Οι

ασφαλισμένοι Ν. 1790/88

Απεριόρι-

Αγροτική

ανά-
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

χαρτοσήμου οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

του ΕΛΓΑ.

(άρθρο 15).

23

Απαλλάσσονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που συγχωνεύονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4384/16 της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ
τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων,
δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων, συμβολαιογράφων και κάθε
άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για
την
περίπτωση
αυτή
στον
κ.ν.
2190/1920,
στο
ν.δ.
1297/1972
(Α΄127) και στο ν. 2166/93 (Α’ 137), εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση
προβλεπόμενες προϋποθέσεις των απαλλαγών. Νομοθετικές διατάξεις που παρέχουν διευκολύνσεις ή απαλλαγές από
φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ
του Δημοσίου τέλη χαρτοσήμου ή άλλα
υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για
τη συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις.

Αγροτικοί
ταιρισμοί.

συνε- Ν. 4384/16
(άρθρο 29)

24

Απαλλάσσονται από τους φόρους εκτός Να μην έχουν κερδοσκοπι- Λέσχες και πρααπό το φόρο κληρονομιών, δωρεών και κό χαρακτήρα.
τήρια για υπηρεκάθε είδους τέλους οι λέσχες που χρησιακές ανάγκες.
σιμοποιούνται ως πρατήρια και κέντρα
ψυχαγωγίας του προσωπικού του Υπ.
Δημόσιας Τάξης.
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

στη

πτυξη.

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

Ν. 1481/84 Απεριόρι(άρθρο 21)
στη
Ν. 1590/86
(άρθρο 1)
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β’)

ανά-

Κοινωνική πολιτική.

ΑΡΙΘΜΟΣ
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

καταργήθηκε.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ν. 4223/13

25

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος
χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις οι
εισφορές και οι επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ) για
μαθητές του.

Επιχειρήσεις

Ν. 1262/82
(άρθρο 18)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

26

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις ή εισφορές για το Δημόσιο ή τρίτους, η καταβολή των παροχών του ΟΑΕΔ στους
εργοδότες βάσει προγραμμάτων απασχόλησης.

Επιχειρήσεις

Ν. 1262/82
(άρθρα 29,
παρ. 6)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

27

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος α) Το ακίνητο που μεταβι- Επιχειρήσεις
χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος
βάζεται θα πρέπει να αυπέρ του Δημοσίου και εισφορά ή δικαίνήκει στην κυριότητα της
ωμα υπέρ τρίτων η εισφορά και μεταβίεταιρείας και να χρησιβαση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. καμοποιείται από αυτήν,
θώς και κάθε πράξη που απαιτείται για
κατά τη συγχώνευση ή τη
τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεμετατροπή. Επίσης, πρέων.
πει να χρησιμοποιηθεί
τουλάχιστον πέντε χρόνια
για τις ανάγκες της καινούργιας εταιρείας,
β) σε περίπτωση που η νέα
εταιρεία διαλυθεί πριν
την 5ετία υποχρεούται
στην καταβολή φόρου.

ΝΔ 1297/72
(άρθρο 3)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

28

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από κάθε άλλο έμμεσο φόρο, τέλος,
εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου,
νπδδ ή νπιδ οι συμβάσεις και παρεπό-

Ν. 2459/97
(άρθρο 16α,
παρ. 11)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Επιχειρήσεις
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

μενες πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και τα
πάσης φύσεως κέρδη και έσοδα που απορρέουν από την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.
29

Απαλλάσσονται από τις επιβαρύνσεις
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων πλην των
τελών χαρτοσήμου οι συμβάσεις εκχωρήσεως του δικαιώματος χρήσεως συστημάτων τηλεπικοινωνιών δι’ υποβρυχίων καλωδίων (IRU) από ημεδαπές εταιρείες προς αλλοδαπούς οίκους.

Επιχειρήσεις

Ν. 542/77
(άρθρο 58)
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 29)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

30

Περιορίζονται στο 1/5 τέλη, εισφορές,
δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου που
τυχόν προβλέπονται για τις συμβάσεις
δανεισμού ή άλλες συμβάσεις χρηματοδότησης, που συνάπτονται από το φορέα
ΠΟΤΑ ή από το φορέα διαχείρισης της
ΠΟΤΑ ή από πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί στην
ΠΟΤΑ, καθώς και για τη σύσταση, εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή σύμβαση ενεχύρου
για την ασφάλεια των παραπάνω δανείων
ή άλλων χρηματοδοτήσεων και των τόκων
τους.

Οι αναφερόμενες χρηματο- Επιχειρήσεις
δοτήσεις να προορίζονται
για την εξυπηρέτηση της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας.

Ν. 2545/97
(άρθρο 15,
παρ. 2)
Ν. 3190/03
(άρθρο 20,
παρ. 2)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

31

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από τις επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων οι
επιδοτήσεις επιτοκίων.

Επιχειρήσεις

Ν. 849/78
(άρθρο 11)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

32

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότερα επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νπδδ
και τρίτων οι συμβάσεις με τις οποίες
περιέρχονται στις εταιρείες ακίνητα από

Εταιρείες

Ν. 1665/86 Απεριόρι(άρθρο 6)
στη
Ν. 2859/00
(άρθρα
22
παρ. 1.κστ΄

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. Ν. 4099/12 Απεριόρινομικά πρόσωπα, (άρθρο 103 στη
τα οποία είναι με- παρ. 3)
ριδιούχοι του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

χρηματοδοτική μίσθωση, οι συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα μισθώματα από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων πλην των βιομηχανοστασίων, το τίμημα πώλησης του πράγματος σε περίπτωση υποθήκης η εκχώρηση απαιτήσεων κ.λπ., για τα παλαιά
ακίνητα, ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

και 5 παρ.
3.α΄).

33

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Τα ακίνητα πρέπει να είναι Δημόσιο
σης και από κάθε άλλο φόρο, τέλος, ει- εντός της ζώνης ενεργού
σφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρί- πολεοδομίας.
του οι μεταβιβάσεις ακινήτων εκούσιες
από μέρους οποιουδήποτε προς το Δημόσιο και η μεταβίβαση οποιουδήποτε
ακινήτου περιουσιακού στοιχείου παρεχόμενου ως αντάλλαγμα αντί αποζημίωσης προς ιδιοκτήτη απαλλοτριούμενου
ακινήτου εντός ζώνης ενεργού πολεοδομίας ή ως αντιπαροχή έναντι της δια της
ιδιοκτησίας αυτού συμμετοχής του στην
ενεργοποίηση της ζώνης αυτής.

Ν. 947/79
(άρθρο 59)

34

Με την καταβολή του φόρου (10%) από
την ΑΕ Διαχειρίσεως εξαντλείται και η
φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

35

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του
Δημοσίου ή νπδδ και γενικώς τρίτων, εξαιρέσει του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), το καταστατικό, οι τροποποιήσεις του, οι συμβάσεις εγγυήσεων

Τουλάχιστον το 50% των Εταιρείες
Αμοικαθαρών κερδών να φέρεται βαίων Εγγυήσεων.
σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό και να μη διανέμεται.
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Ν. 2367/95 Απεριόρι(άρθρο 1,2)
στη
Ν. 4172/13
(άρθρο 72,
παρ. 18)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

και οι χορηγούμενες γι’ αυτές ασφάλειες,
καθώς και η μεταβίβαση των μετοχών εν
ζωή εξ επαχθούς αιτίας των εταιρειών
Αμοιβαίων Εγγυήσεων (ΕΑΕ).
36

Απαλλάσσονται από τέλη και δικαιώματα
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων η μεταβίβαση τίτλων μετοχών ανώνυμων και η μεταβίβαση άυλων μετοχών μη εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 2396/96
ες.
(άρθρο 53)
Ν. 2579/98
(άρθρο 9
παρ. 2)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

37

Απαλλάσσονται από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, η
μετατροπή μετοχών, αύξηση αριθμού
κ.λπ., τα καταστατικά των ανωνύμων εταιρειών, οι τροποποιήσεις καταστατικών, η μεταβίβαση μετοχών κ.λπ.

Ανώνυμες εταιρεί- ΑΝ 148/67
ες.
(άρθρο 11)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

38

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότερα επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
τρίτων οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων
προς εταιρείες υπαγόμενες στο ν.
1905/90 από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό τα παρεπόμενα αυτών
σύμφωνα, η εξόφληση δανείων ή πιστώσεων και των σχετικών τόκων, προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 1905/90 Απεριόριες
(άρθρο 6)
στη
Ν. 2367/95
(άρθρο 10,
παρ. 6)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

39

Απαλλάσσεται από οποιαδήποτε εισφορά
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, πλην τελών
χαρτοσήμου, το ποσό του εισοδήματος
που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με τη
μορφή μετοχών από τη διανομή κερδών
της ανώνυμης εταιρείας.

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 1731/87
ες.
(άρθρο 18)
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 51)
Π.Δ. 30/88

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ν. 1665/86 Απεριόρι(άρθρο
6, στη
παρ. 6)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

40

Απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσήμου, φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου
και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ
τρίτου η μετατροπή ανώνυμων εταιρειών
σε εταιρείες ενεργού πολεοδομίας.

Ανώνυμες εταιρεί- Ν. 947/79
ες.
(άρθρο 59)

41

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρίτων οι συμβάσεις δανείων ή
πιστώσεων από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή από ξένους προμηθευτές καθώς και οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα παρεπόμενα
σύμφωνα, η εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και των σχετικών τόκων, προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων, όπως
και η καταβολή μισθωμάτων , ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Εταιρείες.

42

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου,
ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, εισφορά του άρθρου 1, παρ. 3 του
ν.128/1975, παντός φόρου, φόρου εισοδήματος και παρακράτησης αυτού ή εισφοράς και άλλων παντός είδους ή φύσεως επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου ή τρίτων οι συμβάσεις δανείων,
πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών
χρηματοδοτήσεως, όπου συμβάλλεται η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγύησης, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της Τράπεζας αυτής
σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη

Ευρωπαϊκή Τρά- Ν. 2682/99
πεζα Επενδύσεων. (άρθρο 23,
παρ. 1)
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ΝΟΜΟΣ

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η
εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων,
καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων.
43

Σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους διαπίστευσης, παρέχεται απαλλαγή από τελωνειακά δικαιώματα, τέλη και συναφείς εισπράξεις για τα είδη που προορίζονται
για την επίσημη χρήση της διπλωματικής αποστολής, καθώς και για τα είδη
που προορίζονται για την προσωπική
χρήση του διπλωματικού πράκτορα και
των μελών της οικογενείας του, συμπεριλαμβανομένων των ειδών των προοριζόμενων για την εγκατάστασή του.

Ν. 503/70
(άρθρο 36),
Ν. 2960/01,
Ν. 2859/00

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

44

Σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους διαμονής,
παρέχεται απαλλαγή από τελωνειακούς
δασμούς, τέλη και άλλες συναφείς οφειλές για τα αντικείμενα που προορίζονται
για την επίσημη χρήση της προξενικής
αρχής, καθώς και για τα αντικείμενα
που προορίζονται για την προσωπική
χρήση του προξενικού λειτουργού και
των μελών της οικογενείας του και των
συνοικούντων μετ’ αυτού.

Ν.90/75
(άρθρο 50),
Ν. 2960/01,
Ν. 2859/00

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

45

Με βάση τις κατά περίπτωση συμφωνίες
ίδρυσης ή έδρας των αναγνωρισμένων Διεθνών Οργανισμών, παρέχονται απαλλαγές από δασμούς και φόρους για τα είδη
που παραλαμβάνονται από τους αναγνωρισμένους στην Ελλάδα Διεθνείς Οργανισμούς ή τα μέλη των οργανισμών αυτών, καθώς και το προσωπικό τους, μέσα
στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς

N. 2960/01,
Ν. 2859/00

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2799/54,
2859/00,
2826/00,
2960/01

Απεριόριστη

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

ΝΟΜΟΣ

συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις
συμφωνίες για την έδρα τους (π.χ. Τράπεζα Ευξείνου Πόντου, ΟΗΕ, ENISA,
CEDEFOP).
46

Παρέχονται απαλλαγές για τις ένοπλες
δυνάμεις και τις πολιτικές υπηρεσίες
που τις συνοδεύουν ή τον εφοδιασμό των
κυλικείων και των λεσχών τους, των άλλων κρατών-μελών του Βορειοατλαντικού
Συμφώνου, που ενεργούνται σύμφωνα με
τη Συνθήκη.

N.
N.
N.
N.

47

Απαλλάσσονται από τους φόρους μεταβίβασης, τέλη πάσης φύσεως, εισφορές
και κρατήσεις, πλην τελών χαρτοσήμου,
υπέρ του Δημοσίου, ή υπέρ άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, η μεταβίβαση
ακινήτων και βιομηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων κ.λπ., κατά τη σύσταση ή
συγχώνευση κοινοπραξιών καθώς και
σύσταση ή συγχώνευση οποιουδήποτε
τύπου εταιρειών υπό την Αγροτική Τράπεζα σε συνεργασία με γεωργικούς συνεταιρισμούς, οργανώσεις, ιδρύματα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Κοινοπραξίες της ΝΔ 3874/58
Αγροτικής Τράπε- (άρθρο 8)
ζας.
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
περ. 2)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

48

Απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου, μεταβίβασης ή άλλου φόρου ή
τέλους υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς ή
δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου,
η σύμβαση περί συγχωνεύσεως, το καταστατικό, η εισφορά, η μεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., καθώς
και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που
απαιτείται για τη συγχώνευση, τη σύσταση και το καταστατικό της νέας συμφωνίας των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών.

Τραπεζικές
ρείες.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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εται- Ν. 2515/97
(άρθρο 16)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

49

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου
και από κάθε εισφορά ή κράτηση υπέρ
τρίτων και από κάθε φόρο γενικά (πλην
του φόρου εισοδήματος) οι πράξεις επί
του συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών
γραμματίων, οι καταθέσεις μεταξύ των
τραπεζών και με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ν. 1083/80
(άρθρο 7)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

50

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, α) Οι πράξεις να διενεργού- Ημεδαπά και αλ- Ν. 2682/99
εισφορά του άρθρου 1, παρ. 3 του ν.
νται προς χρηματοδότη- λοδαπά τραπεζικά (άρθρο 23,
128/1975, και άλλων παντός είδους ή
ση αυτοχρηματοδοτού- ή πιστωτικά ιδρύ- παρ. 2)
φύσης επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνιμενων ή συγχρηματοδο- ματα.
κού Δημοσίου ή τρίτων οι συμβάσεις δατούμενων δημόσιων έρνείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων
γων της παρ. 4 του άρμορφών χρηματοδοτήσεως, η εξόφλησή
θρου 9 του ν.2052/1992
τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών
και των άρθρων 3, παρ.
επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμ1δ του π.δ. 23/1993 και
φωνα παροχής εγγύησης, υποθήκης, ε2, παρ. 1 του π.δ. 166/
νεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, εκ1996 και
χωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με το β) τα έργα αυτά να έτυχαν
αντικείμενο των τραπεζών σύμβαση ή
χρηματοδότησης και από
πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση
Επενδύσεων.
των αντίστοιχων υποχρεώσεων, καθώς
και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

51

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Τα πλοία να τίθενται για Ναυτιλιακές εται- Α.Ν. 465/68 Απεριόρισης, τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών πρώτη φορά υπό ελληνική ρείες.
(άρθρο 8)
στη
χαρτοσήμου ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, σημαία.
Ν. 2459/97
η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή με(άρθρο 4,
ριδίων του.
περ. 11)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

52

Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Τα πλοία να τίθενται για Ναυτιλιακές εται- Ν.Δ. 509/70
σης, τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών πρώτη φορά υπό ελληνική ρείες.
(άρθρο 8)
χαρτοσήμου και δικαιώματα υπέρ τρί- σημαία.
Ν. 2459/97
των, η εκποίηση ολόκληρων ή μεριδίων:
(άρθρο 4,
α) των επιβατηγών πλοίων,
περ. 17)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Τράπεζες
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ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

β) των πλοίων που είναι άνω των 500 και
μέχρι 3.000 κόρων,
γ) των άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας υπό ελληνική σημαία επιβατηγών πλοίων τα οποία εξετέλεσαν
κατά το προηγούμενο έτος και επί εξάμηνο τουλάχιστον χρονικό διάστημα κατ’ αποκλειστικότητα τακτικούς
πλόες περιηγήσεως μεταξύ λιμένων
ημεδαπής ή ημεδαπής και αλλοδαπής ή μόνον αλλοδαπής, δι’ αναψυχήν των επ’ αυτών επιβαινόντων, κατόπιν δημόσιας εξαγγελίας των πλόων
(τουριστικά πλοία).
53

Απαλλάσσονται από τέλη, εισφορές, δικαιώματα, κρατήσεις και φόρους υπέρ
τρίτων, οι ναυπηγήσεις και οι συντηρήσεις πλοίων, οι επισκευές κ.λπ.

Ναυτιλιακές εται- Ν. 814/78
ρείες.
(άρθρο 57)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

54

Απαλλάσσονται από όλα τα τέλη οι καταχωρήσεις υποθηκών στα νηολόγια.

Ναυτιλιακές εται- Ν. 262/69
ρείες-ΑΤΕ
(άρθρο 1)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

55

Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιών οι μεταβιβάσεις πλοίων, μετοχών ή
μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους
πλοία υπό ελληνική ή ξένη σημαία, άνω
των 1.500 κόρων ολικής χωρητικότητας,
καθώς και των μετοχών ή μεριδίων εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άμεσα ή μέσω ενδιαμέσων εταιρειών χαρτοφυλακίου τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.

Κληρονόμοι πλοίων, μετοχών ή μεριδίων πλοιοκτητριών εταιρειών.

Ν.
27/75 Απεριόρι(άρθρο 29)
στη
Ν. 4110/13
(άρθρο 24,
παρ. 2)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

56

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο η μεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία μετοχών ή

Όσοι
αποκτούν Ν.
27/75 Απεριόριμετοχές ή μερίδια (άρθρο 26)
στη

Οικονομικές
σχέσεις και α-
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική
ή ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που
κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές
ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών
εταιρειών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ημεδαπών ή αλ- Ν. 4110/13
λοδαπών
πλοιο- (άρθρο 24,
κτητριών εταιρειών παρ. 1)
πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία.

57

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, Τα πλοία πρέπει να έχουν Ναυτιλιακές
εισφορά ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή χωρητικότητα άνω των 500 χειρήσεις.
τρίτων τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρή- κόρων.
σεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και
ασχολούνται με τη διαχείριση, ναύλωση,
ασφάλιση κ.λπ. πλοίων.
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό
φόρο επί των ακινήτων. Για απαλλαγή
από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως
και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

58

59

νάπτυξη (ναυτιλία).

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (ναυτιλία).

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή
εισφορά ή κράτηση από το εισόδημα που
αποκτήθηκε στο εξωτερικό από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες καθώς και οι
μέτοχοι ή οι εταίροι αυτών. Την παραπάνω απαλλαγή έχουν και τα έγγραφα
που εκδίδονται για την εφαρμογή του
νόμου.
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό
φόρο επί των ακινήτων.

Αλλοδαπές ναυτι- Ν. 27/75
Απεριόριλιακές επιχειρή- (άρθρα
26 στη
σεις.
και 27)
Ν.3091/02
(άρθρο 15)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και από κάθε τέλος, εισφορά ή κράτηση, αλλοδαπές εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία με ξένη σημαία.

Αλλοδαπές ναυτι- ΑΝ 378/68
λιακές επιχειρή- (άρθρο 1)
σεις.

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.
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επι- Ν. 27/75
(άρθρο 25)
Ν. 3091/02
(άρθρο 15)
Ν. 4223/13.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

60

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- α) Το προσωπικό να αποτε- Αλλοδαπές τεχνιτος, από κάθε τέλος πλην τελών χαρτολείται κατά τα 4/5 του- κές επιχειρήσεις.
σήμου και από κάθε φόρο, εισφορά ή
λάχιστον του συνόλου
ανταποδοτική κράτηση υπέρ του Δημοαπό Έλληνες,
σίου ή τρίτου, οι αλλοδαπές τεχνικές ε- β) να έχουν καταθέσει εγπιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δεν παρέχεται
γυητική επιστολή ύψους
απαλλαγή από τους φόρους κληρονο50.000 δολαρίων,
μιών και δωρεών.
γ) το ελάχιστο ύψος του
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περισυναλλάγματος που θα
πτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Εεισάγεται πρέπει να είναι
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».
ετησίως 50.000 δολάρια.

61

Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου,
ΦΚΕ και από κάθε δικαίωμα ή κράτηση
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές εταιρείες που
το αντικείμενό τους βρίσκεται στην Ελλάδα.

Αλλοδαπές εμπο- ΑΝ 89/67
ροβιομηχανικές
(άρθρο 1)
εταιρείες.

62

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος
χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ
του Δημοσίου, εκτός από το φόρο κληρονομιάς και δωρεών όπου φορολογούνται αυτοτελώς, με μειωμένο συντελεστή,
τα Ελβετικά κοινωφελή ιδρύματα. Από
τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων απαλλάσσεται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις του αρ. 15 του ν.
3091/2002, όπως ισχύει.
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλλαγή καταργήθηκε.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

Ελβετικά κοινωφελή και φιλανθρωπικά ιδρύματα.

304

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ν. 4171/61 ΑπεριόριΝ. 1262/82 στη
(άρθρο 23
παρ. 3)
Ν. 2459/97
(άρθρο 4,
παρ. 5).
Ν. 2961/01
(άρθρα 25 &
43)
Ν. 4223/13
Ν. 4322/15
(άρθρο 20)
Ν. 4410/16
(άρθρο 43)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ν. 1160/81 Απεριόρι(άρθρο 5).
στη
Ν. 2961/01
(άρθρα 25,
παρ. 3, 29,
43 Εν. Β’)
Ν. 3842/10
(άρθρο 12,
παρ.1, άρθρο 25, εν.
Α’, παρ. 9,
14 & 16)
Ν. 3091/02
(άρθρο 15)
Ν. 4223/13

Δράσεις στο εξωτερικό (διεθνείς
σχέσεις).

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ν. 4484/17
(άρθρο 15)
63

Απαλλάσσονται οι ασφαλιστικές εταιρείες
από τα τέλη χαρτοσήμου, από φόρους
και τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων,
για τα ασφάλιστρα, αντασφάλιστρα κ.λπ.
πλοίων ή αεροσκαφών.

Ασφαλιστικές
ταιρείες.

ε- ΝΔ 551/70
(άρθρο 3)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (μεταφορές).

64

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, τα δικαιώματα και τις επιβαρύνσεις
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων οι δανειακές
ενισχύσεις των βιομηχανιών και βιοτεχνιών, καθώς και οι σχετικές εγγραφές
υποθήκης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και η πράξη εξάλειψης αυτών.

Βιομηχανίες, βιο- Ν. 849/78
τεχνίες.
(άρθρο 9)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία).

65

Απαλλάσσονται από την καταβολή κάθε
φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτων οι πρώτες ύλες που
εισάγονται από το εξωτερικό καθώς και η
διάθεση και η διακίνηση πρώτων υλών
μεταξύ των βιομηχανικών μονάδων για
τα διυλιστήρια πετρελαίου και τις χημικές μονάδες διαλυτών.

Διυλιστήρια
και Ν. 1038/80
χημικές βιομηχα- (άρθρο 3)
νίες.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (βιομηχανία).

66

Απαλλάσσονται από κάθε είδους φορολογική επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή
τρίτων οι πρώτες ύλες, που εισάγουν οι
αυτοκινητοβιομηχανίες, τα είδη για την
παραγωγή αυτοκινήτων και τα παραγόμενα αυτοκίνητα που υπάγονται στο τέλος ταξινόμησης για τις μετά τον τελωνισμό πωλήσεις. Επίσης απαλλάσσονται τα
ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών επιχειρήσεων που προέρχονται από πώληση μερών, εξαρτημάτων κ.λπ. στις αυτοκινητοβιομηχανίες (εξαιρούνται οι δα-

Αυτοκινητοβιομηχανίες.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (αυτοκινητοβιομηχανία).
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Ν. 1573/85
(άρθρο 3)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΥΟ
Σ 212/20/
17-1-86

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη (αυτοκινητοβιομηχανία).

ΝΟΜΟΣ

σμοί που ορίζονται από την κοινοτική
νομοθεσία).
67

Απαλλάσσονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες από τα τέλη χαρτοσήμου και τους άλλους φόρους των ειδών που αγοράζουν
από το εσωτερικό για την κατασκευή μερών, εξαρτημάτων κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή αυτοκινήτων.

Η αγοράστρια βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηπρέπει να υποβάλλει αίτη- χανίες.
ση που θα αναγράφονται:
α) η επιχείρηση από την
οποία θα αγοράσει τα
είδη,
β) υπεύθυνη δήλωση όπου
θα δηλώνεται ότι τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν
για κατασκευή αυτοκινήτων κ.λπ.

68

Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου α) Η σύμβαση να ασφαλίζε- Αερομεταφορείς
και από οποιαδήποτε εισφορά και διται με υποθήκη αεροκαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων η
σκάφους, εκμεταλλευόσύμβαση δανείου ή πίστωσης, η επ’ αυμενο από το λαβόντα τη
τού παροχή δικαιώματος εγγραφής υποσχετική άδεια αερομεταθήκης αεροσκάφους κι η εξάλειψή της,
φορέα,
η εξόφληση δανείου ή πίστωσης καθώς β) η εγγραφή κι η εξάλειψη
και οι εξ αυτών τόκοι.
της υποθήκης να ακολουθεί τις διατάξεις των
άρθρων 50-73 του ν.
1815/88,
γ) το σκάφος να βρίσκεται
υπό ελληνική σημαία
καθ’ όλη τη διάρκεια της
παραμονής του.

Ν. 2648/98
(άρθρο 41,
παρ. 5)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

69

Με εξαίρεση το ΦΠΑ, απαλλάσσεται από
κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου,
νπδδ, δήμων και κοινοτήτων και τρίτων
κάθε δικαιοπραξία του φορέα Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ)
που αφορά την ίδρυση του φορέα ή τρίτου φορέα ΒΕΠΕ, την κτήση από το φο-

Ν. 2545/97 Απεριόρι(άρθρο 15,
στη
παρ. 1)
Ν. 3190/03
(άρθρο 20,
παρ.1)
Ν. 3156/03
(άρθρο 26)

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Επιχειρήσεις
ιδρυόμενες
εντός
των Περιοχών Ολοκληρωμένης
Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Ν. 674/77
Απεριόρι(άρθρο 23
στη
παρ. 3).
Ν. 3842/10
(άρθρο 25,
εν. Β΄).

Αγροτική
ανάπτυξη (γεωργία).

ΝΟΜΟΣ

ρέα αυτόν της κυριότητας των αναγκαίων
για την ίδρυση της ΒΕΠΕ εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων για την εγκατάσταση
επιχειρήσεων και των άλλων συναφών
εμπραγμάτων δικαιωμάτων, τη μεταβίβαση δικαιώματος κυριότητας προς τρίτους, τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, την εκμίσθωση, τη σύσταση ενοχικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλη εμπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία που
αφορά την έκταση που προορίζεται για
την ίδρυση και οργάνωση της ΒΕΠΕ και
τα κτίρια που προορίζονται για την εγκατάσταση. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για
τις ΠΟΤΑ.
70

Κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης εντός Επιχειρηματικού
Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ και από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου,
απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης
και το φόρο δωρεάς αντιστοίχως.

Επιχειρήσεις
ι- Ν.3982/11
δρυόμενες
εντός (άρθρο 62)
Επιχειρηματικού
Πάρκου.

71

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, πλην
του φόρου δωρεών και γονικών παροχών, τέλος, τέλος χαρτοσήμου οι δικαιοπραξίες εν ζωή επί γαιών που βρίσκονται
σε αναδιανεμητέα ή αναδιανεμόμενη περιοχή.

Φορολογούμενοι
που κάνουν χρήση της απαλλαγής.

72

Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, εισφορά
ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου, ΟΤΑ ή άλλου νπδδ οι συμβάσεις αναθέσεως έργων
ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού.

Φορολογούμενοι
Ν. 674/77
που κάνουν χρή- (άρθρο 23,
ση της απαλλα- παρ. 3)
γής.

73

Απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες Θα πρέπει τα ακίνητα να Φορολογούμενοι

307

Ν. 947/79

Απεριόριστη

Οικιστική ανάπτυξη (πολεοδομικός
σχεδιασμός).

Απεριόρι-

Οικιστική

ανά-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

εισφορές οι άδειες οικοδομής κάθε κτί- βρίσκονται σε ζώνη ενεργού που κάνουν χρή- (άρθρο 59)
σματος που βρίσκεται σε ζώνη ενεργού πολεοδομίας και αστικού ση της απαλλαπολεοδομίας και αστικού αναδασμού.
αναδασμού.
γής.

στη

πτυξη (πολεοδομικός
σχεδιασμός).

74

Απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε
φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου πλην ΦΠΑ οι πωλήσεις των παραγομένων υδρογονανθράκων, οι συμβάσεις
έργου κ.λπ. η μίσθωση, η παραχώρηση,
η με οποιονδήποτε τρόπο κτήσης χρήση
ακινήτων, καθώς και η παραχώρηση του
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης
των υδρογονανθράκων στον ανάδοχο.

Φορολογούμενοι
Ν. 2289/95
που κάνουν χρή- (άρθρο 9)
ση της απαλλαγής.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

75

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα εισφοράς,
κράτησης κ.λπ. υπέρ του Δημοσίου και
κάθε τρίτου πλην ΦΠΑ τα εισοδήματα
από συμβάσεις σχετικά με την αναζήτηση, την έρευνα και κάθε εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων. Απαλλάσσονται και
τα εισοδήματα που αποκτούν αλλοδαποί
υπάλληλοι των χρησιμοποιούμενων από
τον Ανάδοχο εργολάβων, των υπεργολάβων, ακόμη και αν οι τελευταίοι είναι
κάτοικοι Ελλάδας.

Φορολογούμενοι
Ν. 2289/95
που κάνουν χρή- (άρθρο 9)
ση της απαλλαγής.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

76

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά
υπέρ Δημοσίου ή τρίτων πλην ΦΠΑ, οι
παρεχόμενες συμβάσεις δανείων ή πιστώσεις από τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς προς τους αναδόχους δανείων
για εργασίες έρευνας σχετικά με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Φορολογούμενοι
Ν. 2289/95
που κάνουν χρή- (άρθρο 9)
ση της απαλλαγής.

77

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης,
από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή

Φορολογούμενοι
Ν. 947/79
που κάνουν χρή- (άρθρο 59)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

308

ΝΟΜΟΣ

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ άλλου νπδδ η απόκτηση κυριότητας ακινήτων από αναγκαστική απαλλοτρίωση.

ση της
γής.

απαλλα-

78

Οι χορηγούμενοι στους καταθέτες τίτλοι
στον κομιστή, που είναι μεταβιβάσιμοι
και διαπραγματεύσιμοι και στο χρηματιστήριο, καθώς και οι τόκοι αυτών, απαλλάσσονται από κάθε είδους φορολογική
επιβάρυνση.

Καταθέτες

ΑΝ 148/67
(άρθρο 9)
Ν. 1731/87
(άρθρο 55)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

79

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή
τρίτου η μεταβίβαση μελλοντικών προεσόδων του Δημοσίου, νπδδ ή δημόσιων
επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά
σε φορείς του Δημοσίου και οι σχετικές
συμβάσεις.

Κάτοχοι
τίτλων Ν. 2801/00
προεσόδων.
(άρθρο 14,
παρ. 12)

Απεριόριστη

Δράσεις
του
κράτους στο εσωτερικό.

80

Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο,
τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτων οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων που εκδίδει το Ελληνικό
Δημόσιο καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά τους τίτλους αυτούς, περιλαμβανόμενης και της εκδόσεώς τους, πλην του φόρου κληρονομιών, δωρεών.

Κάτοχοι
τίτλων Ν. 2801/00
προεσόδων.
(άρθρο 14,
παρ. 3)

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

81

Καταργούνται οι κρατήσεις και λοιπές
επιβαρύνσεις για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των αγροτικών κατασκευών, τα πάσης φύσεως παράβολα
Δημοσίου, το παράβολο του ν. 1041/80,
καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου στις εισφορές που γίνονται υπέρ του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του
Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Ερ-

Αγρότες

Απεριόριστη

Αγροτική
πτυξη.

Ν. 2520/97
(άρθρο 26,
παρ. 6)

309

ανά-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

γοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ).
Ως αγροτικές κατασκευές νοούνται εκείνες που ορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 26, παρ. 1, του ν. 2520/97.
82

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών
ατελειών του Δημοσίου, απαλλασσόμενο
από την καταβολή άμεσων ή έμμεσων
φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών
οποιασδήποτε φύσης, εξαιρουμένου του
ΦΠΑ.
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 18 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

ΤΧΣ

Ν. 3864/10 Απεριόρι(άρθρο 15)
στη
Ν. 4223/13

Οικονομικές
σχέσεις - ανάπτυξη.

83

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ και οι εταιρείες
των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει
εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων του Δημοσίου. Η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων ισχύει μόνο για το ίδιο το
ΤΑΙΠΕΔ.

ΤΑΙΠΕΔ και εται- Ν. 3986/11 Απεριόριρείες ΤΑΙΠΕΔ.
(άρθρο
2 στη
παρ. 13)
Ν. 4172/13
(άρθρο 46,
περ. ε)
Ν. 4223/13
(άρθρο 3)

Δράσεις
του
κράτους στο εσωτερικό.

84

Οι απαλλαγές και ατέλειες του Δημοσίου
ισχύουν και υπέρ της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» με εξαίρεση το Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Κτιριακές Υποδο- Ν. 4199/13
μές ΑΕ.
(άρθρο 132)
Ν. 4313/14
(άρθρο 76,
παρ. 5)

310

ΑπεριόριΔράσεις
του
στη.
κράτους στο εΓια
την σωτερικό.
απόκτηση
ακινήτων
για
ανέγερση δημόσιων
υποδομών
για
όσο

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

χρονικό
διάστημα
το μετοχικό της κεφάλαιο
ανήκει
αποκλειστικά στο
Ελληνικό
Δημόσιο.
85

H διαγραφή χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς
τον ΟΣΕ και του ΟΣΕ έναντι του Δημοσίου απαλλάσσονται από οποιονδήποτε
φόρο, τέλος ή δικαίωμα οποιασδήποτε
φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΟΣΕ.

86

Η Τράπεζα, τα στοιχεία ενεργητικού της,
η περιουσία και τα έσοδά της απαλλάσσονται από κάθε μορφή φορολογίας (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του
φόρου εισοδήματος, του φόρου επί των
κερδών/εταιρικού φόρου, του φόρου κεφαλαιακών κερδών και/ή της παρακράτησης φόρου), αμοιβών και/ή χρεώσεων.
Συνεπώς, κάθε καταβολή προς την Τράπεζα θα γίνεται ελεύθερη και απαλλαγμένη από, και άνευ αφαίρεσης ή παρακράτησης για φόρους αμοιβές και/ή
χρεώσεις οποιασδήποτε φύσεως. Η αξία
της Τεχνικής Συνδρομής και των Επενδυτικών Επιχορηγήσεων, και όλα τα
Κονδύλια Επιχορηγήσεων θα απαλλάσσονται από την εταιρική φορολογία που
επιβάλλεται από ή στην επικράτεια της
Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν θα αποτελούν, ούτε θα θεωρείται ότι αποτελούν,
φορολογητέο όφελος ή φορολογητέο εισόδημα του φορέα που επωφελείται ά-

Ευρωπαϊκή Τρά- Ν. 4341/15 Απεριόριπεζα Ανασυγκρό- (άρθρο 11)
στη
τησης και Ανάπτυξης.

311

και Ν. 3891/10 Απεριόρι(άρθρο 13)
στη
Ν. 4337/15
(άρθρο
17
παρ. 3)
Διεθνής συμφωνία

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

μεσα ή έμμεσα από την εν λόγω Τεχνική
Συνδρομή, τις Επενδυτικές Επιχορηγήσεις και/ή τα Κονδύλια Επιχορηγήσεων.
87

Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης,
το ενεργητικό, η περιουσία και τα εισοδήματα αυτού ως και οι εργασίες και συναλλαγές αυτού απαλλάσσονται πάσης
φορολογίας και παντός δασμού. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται επίσης της υποχρέωσης εισπράξεως ή πληρωμής οιουδήποτε φόρου ή τέλους.

Διεθνής
Οργανι- Ν. 3759/57 Απεριόρισμός Χρηματοδό- (άρθρο
3- στη
τησης (IFC).
άρθρο
VIΤμήμα 9 της
Συμφωνίας)

88

Η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των
απαιτήσεων και των περιουσιακών στοιχείων, που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση του κλάδου αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα
και τα οποία καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα εκκρεμών ζημιών από υπό ασφαλιστική εκκαθάριση επιχείρηση, και
κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος, συμπεριλαμβανομένης
και τυχόν υπεραξίας που προκύπτει από
τη μεταβίβαση αυτή με εξαίρεση την φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

Οι υπό ασφαλι- Ν. 4364/16 Απεριόριστική εκκαθάριση (άρθρο 248, στη
επιχειρήσεις.
παρ. 11)
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Οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις από το
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων σε καταθέτες απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή εισφοράς.

Οι καταθέτες

Ν. 4370/16 Απεριόρι(άρθρο 10)
στη

90

Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται από
κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή
υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός
από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του
Δημοσίου ή άλλου τρίτου.

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Ν. 4389/16
(άρθρο 145,
παρ. 6)
Ν. 4467/17
(άρθρο 10)
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Διεθνής συμφωνία

Ενσωμάτωση
Οδηγίας ΕΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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92

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

Η Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών Ανώνυμη και οι άμεσες θυγατρικές της (εκτός από το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ για τα
οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι
ειδικές διατάξεις των ιδρυτικών τους νόμων), απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου, πλην του ΦΠΑ.

Εταιρεία Δημόσιων
Συμμετοχών
Ανώνυμη και οι
άμεσες θυγατρικές
της.

Ν. 4389/16
(άρθρο 206)
Ν. 4474/17
(άρθρο 10,
παρ. 3)

Το αντάλλαγμα που προέρχεται από την
αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων,
καθώς και από την περαιτέρω διαχείριση
των πόρων αξιοποίησης, αποδίδεται στο
Ταμείο που έχει στην ιδιοκτησία του το
αξιοποιούμενο ακίνητο και αποτελεί έσοδο του Ταμείου, απαλλασσόμενο από
κάθε φόρο και τέλος.

Ταμείο
Εθνικής Ν. 4407/16
Άμυνας
(ΤΕΘΑ), (άρθρο 11,
Ταμείο
Εθνικού παρ. 13)
Στόλου (ΤΕΣ), Ταμείο Αεροπορικής
Άμυνας
(ΤΑΑ),
Μετοχικό Ταμείο
Στρατού
(ΜΤΣ),
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι φορολογικές
απαλλαγές
του
άρθ.
206 του ν.
4389/16
αποκλειστικά
ως
προς την
απαλλαγή
από το φόρο εισοδήματος που
προκύπτει
από
τη
δραστηριότητα
της
Εταιρείας
Ακινήτων
Δημοσίου
(ΕΤΑΔ) ΑΕ,
ισχύουν
για τα φορολογικά
έτη
που
αρχίζουν
από
την
1/1/16
και μετά.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μετοχικό Ταμείο
Ναυτικού (ΜΤΝ)
και το Μετοχικό
Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ).
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Η μεταγραφή τίτλων κτήσης ακινήτων
και κάθε πράξη ή συμφωνία για τη μεταβίβαση στην Εταιρεία της κυριότητας
των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων,
καθώς και κάθε πράξη ή συμφωνία που
αφορά στη μεταβίβαση κάθε εμπράγματου δικαιώματος στην Εταιρεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου του φόρου
εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από δραστηριότητά
της, φόρου μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, των δικαιωμάτων και αμοιβών συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και
αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσεως ανταποδοτικών τελών. Τα περιουσιακά στοιχεία
που μεταβιβάζονται, αποτιμώνται από
πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του
οικείου νόμου και εισφέρονται στην Εταιρεία, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με απόφαση της
γενικής συνέλευσης του μετόχου της.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ.

94

Για μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα

Οι

Ν. 3943/11
(άρθρο 42,
παρ. 6)

επιχειρήσεις Ν. 4438/16 Απεριόρι-
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Οικονομικές

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

95

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

52 έως 55 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), η
σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση
των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την
εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου
ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις
των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζομένων εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας,
καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη
που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή
τη σύσταση νέας εταιρείας, καθώς και
κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή τη σύσταση νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο ΓΕΜΗ και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε
φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε
άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς
και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα
υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αναφορικά με τον ΦΠΑ και τον
φόρο εισοδήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) και
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.
4172/13), όπως ισχύουν αντίστοιχα.

που ορίζονται στα (άρθρο 61)
στη
άρθρα 52-55 του Ν. 4172/13
ν. 4172/13.
(άρθρα 5255)

σχέσεις και ανάπτυξη.

Κάθε δικαιοπραξία που αφορά σε κτήση
κυριότητας και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων από την Εταιρεία Αττικό Μετρό, απαλλάσσεται αντικειμενικά
από την καταβολή φόρου μεταβιβάσεως
ακινήτων και από όλους τους συνεισπραττόμενους φόρους, τέλη και δικαιώματα καθώς και από οποιονδήποτε

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
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Ν. 1955/91 Απεριόρι(άρθρο 9)
στη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

άλλο φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή
τρίτων. Εξαιρούνται μόνο τα ανταποδοτικά τέλη για παρεχόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες. Επίσης, η εταιρεία απαλλάσσεται από το φόρο ακίνητης περιουσίας, καθώς και από τα τέλη χαρτοσήμου στη μίσθωση ακινήτων.
96

Όλες οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων
που συνάπτονται από τον Γαλλο - Ελληνικό Φορέα Υπερθαλάσσιας ζεύξης ΡίουΑντιρίου Ανώνυμη Εταιρεία «ΓΕΦΥΡΑ
ΑΕ» (Ανάδοχος), η εξασφάλιση τους και η
πληρωμή τόκων επ’ αυτών απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε φόρο (συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου
τραπεζικών εργασιών και της εισφοράς
του ν. 128/1975 (ΦΕΚ Α’ 178), όπως
εκάστοτε ισχύουν), τέλη χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη
επιβάρυνση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων αρμοδίων αρχών η δημόσιων υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν οι
συμβάσεις αυτές έχουν συναφθεί στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επίσης, όλες οι
συμβάσεις, οποιουδήποτε είδους ή φύσεως, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς
των εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών,
των συμβάσεων υποκατάστασης, μεταβίβασης ή εκχώρησης στις οποίες συμβάλλεται ο Ανάδοχος ή οι μέτοχοί του, ο Κατασκευαστής ή τα μέλη του, περιλαμβανομένης και της υποκατάστασης των δανειστών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 26 της παρούσας, προς εκτέλεση
υποχρεώσεων ή άσκηση δικαιωμάτων
που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή τη Σύμβαση Κατασκευής,

Ο Γαλλο - Ελλη- Αρ. 12 του ν. Απεριόρινικός Φορέας Υ- 2395/1996
στη
περθαλάσσιας ζεύ- (Α’ 71)
ξης Ρίου-Αντιρίου
Ανώνυμη Εταιρεία
«ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ» και
οι συμβαλλόμενοι
της εταιρείας αυτής.
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Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΝΔ
3759/1957,
Ν. 1942/91,
Ν. 4099/12,
Ν.4416/16

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

Απεριόριστη

Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη.

απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη
χαρτοσήμου, φόρους, εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις οποιουδήποτε είδους ή
φύσεως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή
γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
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Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, στις οποίες συμβάλλεται η ΕΤΤΑ ή
ο ΔΟΧ, η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, οι εκχωρήσεις και κάθε
άλλη σχετική με τις παραπάνω πράξεις
των ως άνω οργανισμών σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των
συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των
αντίστοιχων υποχρεώσεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος
και εισφορά, συμπεριλαμβανομένων των
τελών χαρτοσήμου, της εισφοράς του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 128/1975 (Α’ 178),
όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και από
κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά
υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

Οι απαλλαγές αφορούν
πράξεις,
διενεργούμενες
από ημεδαπά ή αλλοδαπά
πιστωτικά ιδρύματα προς
χρηματοδότηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ή δημόσιων έργων της παρ. 4 του
άρθρου 9 του ν.2052/1992
(Α’ 94) και της παρ. 3 του
άρθρου 2 του πδ 60/2007
(Α’ 64), της παρ. 1 περίπτωση α’ του άρθρου 5 της
Οδηγίας 2014/23/ΕΕ L94)
και της παρ. 1 του άρθρου
2 του πδ 166/1996 (Α’
125) και υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν χρηματοδότησης από
την ΕΤΑΑ ή το ΔΟΧ.

Η
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (ΔΟΧ),
καθώς
και
τα
πρόσωπα
που
συμβάλλονται με
τους οργανισμούς
αυτούς.
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Οι εργασίες και οι συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των επίσημων
δραστηριοτήτων της, απαλλάσσονται, με
την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων
του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000, Α’ 248),
από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και
εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών του
άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), κα-

Η απαλλαγή χορηγείται για
συναλλαγές του Οργανισμού στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων του
βάσει της συμφωνίας κύρωσης
του
με
το
ν.
1942/1991 (Α’ 48).

Ευρωπαϊκή Τρά- Ν. 4465/17
πεζα Ανασυγκρό- (άρθρο 26)
τησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), καθώς
και τα πρόσωπα
που συμβάλλονται
με τον Οργανισμό.
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
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18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

θώς και από κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
99

Οι φορολογικές απαλλαγές του άρθρου
206 του ν. 4389/2016 (βλ. α/α 96 πιο
πάνω), εφαρμόζονται και για κάθε δικαιοπραξία που καταρτίζεται, δυνάμει των
άρθρων 201 του ν. 4389/16 και του εισαγωγικού εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998 (Α΄ 198),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 212
του ν.4389/2016, από την Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ
και τις άμεσες θυγατρικές της, εφόσον
αυτές είναι υπόχρεες σε φόρο, εξαιρουμένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ.

Ελληνική
Εται- Ν. 4474/17
ρεία Συμμετοχών (άρθρο 10,
και
Περιουσίας παρ. 3)
ΑΕ και άμεσες
θυγατρικές αυτής.

Απεριόριστη
(από
7/6/17
και μετά).
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Η εταιρεία ΑΕΔΙΚ απαλλάσσεται παντός
φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, κρατήσεων, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ
του Δημοσίου.

Εταιρεία προς εκ- Ν. 1067/1980
μετάλλευση
της (άρθρο 9)
Διώρυγας της Κορίνθου.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
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Η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων. Απολαμβάνει όλα τα ουσιαστικά
προνόμια του Δημοσίου.

Ν. 2433/1996
ΔΕΜΑ.
ΝΠΙΔ μη κερδο- (άρθρο 16)
σκοπικό.

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό.
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Η Επιτροπή για τη διοίκηση της περιουσίας του Ευαγ. Ζάππα.

Απεριόριστη

Κοινωνική πολιτική
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Οι συμβάσεις και οι πράξεις που συνομολογούνται σε εφαρμογή διαδικασιών
αποκρατικοποίησης ή εξυγίανσης σύμφωνα με το ν. 3049/02, περιλαμβανομένης και της πράξης ή της σύμβασης
συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της κατάργησης ή διάλυσης επιχειρήσεων, και
οι σχετιζόμενες με αυτές μεταβιβάσεις

Επιτροπή με σύ- Ν. 2386/1996
3),
σταση βάσει α.ν. (άρθρο
Α.Ν.
2039/1939
2039/1939
Επιχειρήσεις του Ν. 3049/02
Δημοσίου.
(άρθρο 10,
παρ. 1)

Απεριόριστη

Ειδικές δράσεις
του κράτους στο
εσωτερικό
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
– ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ακινήτων, κινητών, μετοχών ή πάσης
φύσεως δικαιωμάτων, εισφορές περιουσιακών στοιχείων, κινητών ή ακινήτων ή
επιχειρηματικών κλάδων ή τμημάτων,
μεταγραφές και πάσης φύσεως συμβάσεις και πράξεις προς πραγμάτωσή τους,
περιλαμβανομένης της συστάσεως και
εγγραφής υποθήκης, της εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης και της συστάσεως ενεχύρου, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, περιλαμβανομένου και
του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας,
τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2859/2000
(ΦΕΚ 248 Α’) και του ν. 1676/1986.
104

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή
δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων καθώς και
τελών χαρτοσήμου, εξαιρουμένου του
ΦΠΑ, οι πράξεις για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης του ενεργητικού κατά τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του
ν. 4307/2014.

Κάθε φυσικό ή Ν. 4307/14 Απεριόρινομικό πρόσωπο (άρθρο 75, στη
που αποκτά του παρ. 5)
ενεργητικό.
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Οικονομικές
σχέσεις και ανάπτυξη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ –
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΣΟΔΩΝ
(ευρώ)

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΑΔΕ
ΑΕ
ΑΕΕΜΚ
ΑΕΙ
ΑΚ
ΑΚΕΣ
ΑΝ
ΑΝΕΜ
ΑΟΟΑ
ΑΣΟ
ΑΣΟ
ΑΣΥΕ
ΑΤΕ
ΑΥΟ
ΒΔ
ΒΕΠΕ
ΒΙΟΠΑ
ΒΙΠΕ
ΒΙΠΕΤΒΑ
ΓΓ
ΓΓΑ
ΓΓΠΣ
ΓΕΑ
ΓΕΣ
ΓΕΦΥΡΑ
ΓΟΕΒ
ΓΤ
δ κλ
ΔΕΜΕ
ΔΕΠΑ
ΔΕΠΟΣ
ΔΛΠ
ΔΟΕ
ΔΟΥ
ΔΥΟ
ΔΥΠΕ
ΔΧ
ΕΑΒ
ΕΑΕ
ΕΒΑΥ
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Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ανώνυμη Εταιρεία
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεως Μεταβλητού Κεφαλαίου
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Αναγκαστικός Νόμος
Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας
Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Αγροτικός Σταφιδικός Οργανισμός
Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών
Βασιλικό Διάταγμα
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές
Βιοτεχνικό Πάρκο
Βιομηχανικές Περιοχές
Βιομηχανική Περιοχή ΕΤΒΑ
Γενική Γραμματεία
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου
Γεωργικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων
Γραφείο Τύπου
δασμολογική κλάση
Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεων εξ Ευρώπης
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομήσεως Οικισμού και Στέγασης
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Διαταγή Υπουργού Οικονομικών
Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας
Δημόσιας Χρήσης
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
Εταιρείες Αμοιβαίων Εγγυήσεων
Ελληνική Βιομηχανία Αεροπορικού Υλικού
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ΕΒΕΑ
ΕΒΟ
ΕΔΑ
ΕΔΕΚΤ
ΕΔΥΟ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕΠΝ
ΕΕΣ
ΕΕΧ
ΕΙΥΑΠΟΕ
ΕΙΧ
ΕΚ
ΕΚΑΒ
ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP
ΕΚΑΣ
ΕΚΕΣ
ΕΚΕΦΕ «Δ»
ΕΛΒΟ
ΕΛΓΑ
ΕΛΚΕ
ΕΛΣ
ΕΛΤΑ
ΕΝ
ΕΝΑΕ
ΕΟΚ
ΕΟΜΜΕΧ
ΕΟΤ
ΕΟΧ
ΕΠΑ
ΕΠΕ
ΕΠΥ
ΕΣΥ
ΕΤΒΑ
ΕΤΕΒΑ
ΕΤΕΣΕΠ
ΕΤΧΣ
ΕΦΚ
ΗΛΠΑΠ
ΗΠΑ
ΙΓΜΕ
ΙΚΑ
ΙΟΒΕ
ΙΧ
κ.λπ.
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Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ελληνική Βιομηχανία Όπλων
Εταιρεία Διανομής Αερίου
Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου και Τόκων
Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργού Οικονομικών
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ετερόρρυθμη Εταιρεία
Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Εθνικό Ίδρυμα Υποδομής και Αποκαταστάσεως Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων
Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
Εθνική Λυρική Σκηνή
Ελληνικά Ταχυδρομεία
Εμπορικό Ναυτικό
Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Χειροτεχνίας
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Εταιρεία Παροχής Αερίου
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης
Εθνικό Σύστημα Υγείας
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης
Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης
Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών και Παραγώγων
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών
Ιδιωτικής Χρήσης
και λοιπά
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ΚΑΠΕ
ΚΒΣ
κε, κεκ
ΚΕΔ
ΚΕΔΚΕ
ΚΕΠΑ
ΚΝΤΧ
ΚΠΣ
ΚΤΕΛ
ΚΥΑ
ΚΦΔ
ΚΦΕ
ΚΦΣ
ΜΕΕΠ
ΜΜΕ
ΜΟΔ
Ν, ν
ΝΑ
ΝΑΤ
ΝΑΤΟ
νδ
ΝΔ
ΝΕΠΑ
ΝΕΡΙΤ
ΝΠ, νπ
ΝΠΔΔ
ΝΠΙΔ
ΝΣΚ
ΟΑΕ
ΟΑΕΔ
ΟΑΕΠ
ΟΓΑ
ΟΔΔΗΧ
ΟΔΔΥ
ΟΕ
ΟΕΒ
ΟΕΕ
ΟΕΚ
ΟΕΟΑ
ΟΗΕ
ΟΣΕ
ΟΣΕΚΑ
ΟΣΚ
ΟΤΑ
ΟΤΕ
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Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Πιστώσεως Εξαγωγών
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
κυβικά εκατοστά
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Κώδικας Νόμων Τελών Χαρτοσήμου
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης
Νόμος
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
North Atlantic Treaty Organisation (Οργανισμός Βορειοαντλαντικού Συμφώνου)
Νομοθετικό διάταγμα
Νομοθετικό Διάταγμα
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής
Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση
Νομικό Πρόσωπο
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού
Ομόρρυθμος Εταιρεία
Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
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ΠΑ
ΠΑΕ
παρ
ΠΑΣΕΓΕΣ
ΠΔ
περ
ΠΕΣΥ
ΠΕΣΥΠ
ΠΟΛ
ΠΟΠ
ΠΟΤΑ
ΠΥ
ΠΥΡΚΑΛ ΑΕ
ΠΥΣ
ΣΑΔΦ
ΣΑΕ
ΣΕ
ΣΟ
ΣΟΕΛ
ΣτΕ
ΤΑΙΠΕΔ
ΤΑΝΕΟ ΑΕ
ΤΑΠΟΤΕ
ΤΕΑΕΠ
ΤΕΔΚ
ΤΕΕ
τμ
ΤΟΕΒ
ΤΠ & Δ
ΤΣΜΕΔΕ
ΤΧΣ
ΥΕΘΑ
Υπ
ΥΠΕΣΔΔΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΥπΟικ, ΥΠΟΙΚ
ΦΑΥ
ΦΕΚ
ΦΕΝΠ
ΦΕΦΠ
ΦΙΧ
ΦΚΕ
ΦΜΑ
ΦΠΑ
ΧΑ
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Πολιτική Αεροπορία
Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία
παράγραφος
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών
Προεδρικό Διάταγμα
περίπτωση
Περιφερειακά Συστήματα Υγείας
Περιφερειακά Συστήματα Υγείας Πρόνοιας
Πολυγραφημένη εγκύκλιος
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης
Πρώτες Ύλες
Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου-Καλυκοποιείου
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας
Συλλογικές Αποφάσεις Έργων
Συνεταιριστικές Εταιρείες
Συνδυασμένη Ονοματολογία
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Συμβούλιο της Επικρατείας
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΑΕ
Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου
Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
τετραγωνικά μέτρα
Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Οικονομικών
Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος
Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης
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