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Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 
 
Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ (tax expenditures) δηαθνξνπνη-
είηαη απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ πηνζεηνχληαη γηα λα ραξαθηε-
ξηζζεί κηα εηδηθή θνξνινγηθή ξχζκηζε σο θνξνινγηθή δαπάλε. ηελ Διιάδα, ε έλ-
λνηα ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 59 ηνπ λ. 2214/94, φπνπ 
νξίδεηαη φηη: «οι θορολογικές δαπάνες αθορούν ζε ρσθμίζεις από ηις οποίες προ-
καλείηαι άμεζα ή έμμεζα απώλεια θορολογικών εζόδων». Οπζηαζηηθά, νη θνξνιν-
γηθέο δαπάλεο είλαη απνθιίζεηο απφ ηελ δνκή ηνπ  βαζηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκα-
ηνο, πνπ θαζηεξψλνπλ πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ππέξ νξηζκέλσλ κνξθψλ 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή νκάδσλ θνξνινγνπκέλσλ. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ 
θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ - ειαθξχλζεσλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, εμαξηάηαη 
απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ βαζηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ωο βαζηθφ θνξνινγηθφ ζχ-
ζηεκα ζπλεζίδεηαη λα νξίδεηαη εθείλν πνπ δελ πξνβιέπεη πξνλνκηαθέο ξπζκίζεηο 
γηα ηηο θνξνινγνχκελεο κνλάδεο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο ην 
επάγγεικα, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην θχιν, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θ.ιπ. 
 
Σα παξαδνζηαθά δεκνζηνλνκηθά κέζα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δειαδή νη θφξνη θαη 
νη δεκφζηεο δαπάλεο, πνιιέο θνξέο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζνχλ απφ θν-
ξνινγηθέο δαπάλεο εληζρχνληαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ ή δξαζηεξηφηε-
ηεο. Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, κέζσ ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, κπνξεί λα ρξεζη-
κνπνηεζεί γηα λα επηηχρεη ζηφρνπο φκνηνπο κε εθείλνπο ησλ πξνγξακκάησλ άκεζσλ 
δεκνζίσλ δαπαλψλ, ηδηαίηεξα κέζα ζηα πιαίζηα άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 
Σα θξάηε θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε θνξνινγηθψλ δαπαλψλ γηαηί ε ρνξήγεζή ηνπο 
ζπρλά δελ έρεη επηπιένλ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο φπσο νη «θαλνληθέο» δεκφζηεο δαπά-
λεο πνπ ζπλήζσο απαηηνχλ ηελ χπαξμε κηαο γξαθεηνθξαηηθήο δνκήο (ππεξεζίαο) 
γηα ηε δηνηθεηηθή ηνπο ππνζηήξημε. 
 

εκεηψλεηαη επίζεο θαη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ άκεζσλ δεκνζίσλ δα-
παλψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ. Δλψ νη πξψηεο απνηεινχλ θάζε ρξφλν α-
ληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη έγθξηζεο απφ ηε Βνπιή, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ςήθηζεο 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νη δεχηεξεο ζπδεηνχληαη θαη εγθξίλνληαη άπαμ θαη ηζρχνπλ 
κέρξη ηελ ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζή ηνπο. 
 

κοπόρ 
 
θνπφο ησλ εηδηθψλ απηψλ ξπζκίζεσλ είλαη: 

 Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

 Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

 Ζ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο 

 Ζ δηθαηφηεξε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ε θνηλσληθή κέξηκλα 

 Ζ ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Ζ απνθπγή ηνπ "θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο"  γηα νξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ κε 
ηε ρνξήγεζε εηδηθψλ επηδνκάησλ. 

 

Καηηγοπίερ 
 

Αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο νη θνξνινγηθέο δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο 
θαηεγνξίεο: 
 

 Έθπησζε / κείσζε / απαιιαγή ή εμαίξεζε πνπ κεηψλεη ηε βάζε ππνινγηζκνχ 
ηνπ θφξνπ (θνξνινγεηέν εηζφδεκα θ.ιπ.) 

 Έθπησζε ή κείσζε ή απαιιαγή απφ ην θφξν 

 Μεησκέλνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο  

 Αλαβνιή ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. 
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Καηαγπαθή θοπολογικών δαπανών 
 
Δηδηθφο ηφκνο φπνπ θαηαγξάθνληαη νη θνξνινγηθέο δαπάλεο ππνβάιιεηαη ζηε Βνπ-
ιή καδί κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 59 ηνπ 
λ. 2214/94. Οη δηαηάμεηο απηέο νξίδνπλ φηη ν γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ θξάηνπο 
ζπλνδεχεηαη απαξαηηήησο απφ πξνζαξηεκέλν ηφκν θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, πνπ 
αθνξνχλ ζε ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθαιείηαη άκεζα ή έκκεζα α-
πψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ. θνπφο ηνπ ηφκνπ είλαη λα ππνβνεζήζεη ζηελ ά-
ζθεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ, πεξηγξάθνληαο ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο 
θαη ηε δηθαηνινγεηηθή ηνπο βάζε θαη παξέρνληαο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ αξηζ-
κφ ησλ σθεινχκελσλ πξνζψπσλ θαη ζην χςνο ηεο απψιεηαο θνξνινγηθψλ εζφδσλ 
πνπ πξνθαιείηαη.     
 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπν-
ινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο  2015, αθνχ ζπγθέληξσζε πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ζπλέηαμε ηνλ παξφληα ηφκν κε ζηφρν: 
 

 ηελ θαηαγξαθή ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη 
30/9/2015, 

 ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο αλά θαηεγνξία θνξνινγίαο θαη νκάδα δηθαηνχρσλ, 

 ηελ θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ ζε ηνκείο πνιηηηθήο, 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ κε βάζε ηελ απψ-
ιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη. 

 
Δηδηθφηεξα: 
 

1. Καηαγπαθή 
 
πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 716 πεξηπηψζεηο θνξνινγηθψλ δαπαλψλ. Ο αξηζκφο ηνπο 
αλά θαηεγνξία θνξνινγίαο θαη αλά νκάδα δηθαηνχρσλ απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 
2. 

 

2. Ομαδοποίηζη 
 
Οη θνξνινγηθέο δαπάλεο πνπ ίζρπαλ ζηηο 30/9/2015, πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα 
ηφκν σο πξνο ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηκέξνπο θνξνινγηψλ. 
 
Δηδηθά ζηελ θαηεγνξία «Γεληθέο Απαιιαγέο», αλαθέξνληαη νη θνξνινγηθέο εια-
θξχλζεηο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί ππέξ θάπνηαο θαηεγνξίαο θνξνινγνπκέλσλ ή δξα-
ζηεξηφηεηαο γηα πεξηζζφηεξεο απφ  κία θνξνινγίεο.  Οη θνξνειαθξχλζεηο ησλ «Γε-
ληθψλ Απαιιαγψλ» δελ αθνξνχλ ζηνλ ΦΠΑ, ηνπιάρηζηνλ κε βάζε ην αλαθεξφκελν 
λνκηθφ πιαίζην. 

 
3. Καηανομή θοπολογικών δαπανών ζε ηομείρ πολιηικήρ 

 
Οη θνξνινγηθέο δαπάλεο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο άκεζεο δεκφζηεο δα-
πάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνηεινχλ κηα έκκεζε πεγή ρξεκαηνδφ-
ηεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη.   
 
Γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο αηηηνιφγεζεο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ θαη θαηαλνκή ηνπο 
ζε ηνκείο πνιηηηθήο πνπ εμππεξεηνχλ θαη είλαη νη αθφινπζνη: 
 

 Γξάζεηο ζην εμσηεξηθφ 

 Δηδηθέο δξάζεηο ηνπ θξάηνπο ζην εζσηεξηθφ 

 Παηδεία 

 Πνιηηηζκφο 

 Αζιεηηζκφο 

 Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ πνιίηε 

 Οηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη αλάπηπμε 

 Αγξνηηθή αλάπηπμε 

 Πεξηβάιινλ 

 Οηθηζηηθή αλάπηπμε 

 Τπνδνκέο 

 πγθνηλσλίεο 

 Τγεία 
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 Κνηλσληθή πνιηηηθή 

 Άκπλα 

 Γηθαηνζχλε. 

 
4. Ποζοηικοποίηζη 
 
Ζ κέηξεζε ηνπ χςνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ είλαη δπζρεξήο, φρη κφλν ζηελ 
Διιάδα, αιιά θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ.1 Δπίζεο, ε ζχ-
γθξηζε κεηαμχ ρσξψλ είλαη δχζθνιε, θαζψο άιιεο ρψξεο επηρεηξνχλ λα κεηξήζνπλ 
ηελ απψιεηα εζφδσλ ιφγσ ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, ελψ άιιεο, αληίζεηα, αληη-
κεησπίδνπλ ηηο θνξνινγηθέο δαπάλεο σο κέξνο ηεο δνκήο ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπο 
ζπζηήκαηνο θαη δελ ππνινγίδνπλ θακία απψιεηα εζφδσλ. 
 
Ζ κέζνδνο πνπ πηνζεηήζεθε ζηνλ ηφκν απηφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο κηαο 
θνξνινγηθήο δαπάλεο κεηξά ηελ πξνθαινχκελε απψιεηα ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 
(κέζνδνο δηαθεπγφλησλ εζφδσλ).  
 
Ζ απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 
δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ «θνξνιν-
γηθέο δαπάλεο», αιιά θπξίσο κε ηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ.  
 
Σν θφζηνο θάζε θνξνινγηθήο δαπάλεο κεηξάηαη μερσξηζηά. Όκσο, πνιιέο θνξνιν-
γηθέο δαπάλεο ζπλδένληαη σο πξνο ην απνηέιεζκα πνπ πξνθαινχλ θαη επνκέλσο ε 
ζπλνιηθή απψιεηα εζφδσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ δε 
κπνξεί λα απνηειεί ην ινγηζηηθφ άζξνηζκα φισλ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη 
κεκνλσκέλα γηα θάζε εηδηθή ξχζκηζε.  
 
Τα ποζοηικά ζηοισεία πος πεπιλαμβάνονηαι ζηον παπόνηα ηόμο αθοπούν ηο 
θοπολογικό έηορ 2014, με βάζη ηα ζηοισεία ηηρ εκκαθάπιζηρ θοπολογικών 
δηλώζεων μέσπι και ηο Σεπηέμβπιο 2015, εκηόρ από ηα ζημεία πος κπίθηκε 

                                                           
1 OECD, Tax expenditures in OECD countries, OECD 2010. 

ζκόπιμο να σπηζιμοποιηθούν διαθοπεηικά ποζοηικά ζηοισεία, όπωρ και όπος 
παπακάηω αναθέπεηαι. 
 
Δηδηθά γηα ηνλ Δληαίν Φφξν Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ 1ε Ηα-
λνπαξίνπ 2015 (ρξφλνο γέλεζεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο). 
 
ρεηηθά κε νξηζκέλεο κεγάιεο  θαηεγνξίεο θνξνινγηθψλ δαπαλψλ θξίλεηαη ζθφπηκν 
λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο: 

 
4.1 Φοπολογία ειζοδήμαηορ θςζικών πποζώπων 

 
ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ έρνπλ ζεζπηζηεί νη πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο θνξνινγηθψλ δαπαλψλ.  
 
Ωο πξνο ηα λνηθνθπξηά, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ 
απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 3 θαη βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ πεξη-
ιακβάλνληαη ζηηο δειψζεηο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014.  
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ κεηψζεσλ ηνπ πξνθχπηνληα θφξνπ έγηλε ζχ-
γθξηζε ηνπ θφξνπ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θαλνληθή εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ 
δειψζεσλ κε εθείλνλ πνπ πξνθχπηεη εάλ απαιεηθζνχλ νη ελ ιφγσ κεηψζεηο θάζε 
κηα μερσξηζηά θαη πξαγκαηνπνηεζνχλ ηζάξηζκεο δνθηκαζηηθέο εθθαζαξίζεηο. Ζ δη-
αθνξά θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δχν απηέο εθθαζαξίζεηο θαηαγξάθεθε σο θφ-
ζηνο ή απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο δαπάλεο. 
Δίλαη πξνθαλέο φηη ην άζξνηζκα ησλ απσιεηψλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη απφ θάζε 
θνξνινγηθή δαπάλε ρσξηζηά δελ ζα ζπκπίπηεη κε ηε ζπλνιηθή απψιεηα εζφδσλ 
πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιφ ηνπο, αθνχ ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε ηελ παξαδνρή 
φηη ν θνξνινγνχκελνο θάλεη ρξήζε φισλ ησλ θνξναπαιιαγψλ εθηφο απφ εθείλε 
πνπ εμεηάδεηαη θαη επνκέλσο, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ιφγσ ηεο πξννδεπηηθφηε-
ηαο ηεο θιίκαθαο δελ είλαη ίδηνο θάζε θνξά.  
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ εηδηθψλ απαιιαγψλ έγηλε ζχγθξηζε ηνπ θφ-
ξνπ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θαλνληθή εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κε 
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εθείλνλ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε θαηεγνξίαο δηθαηνχρσλ-
θνξνινγνπκέλσλ ρσξηζηά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηζάξηζκσλ δνθηκαζηηθψλ εθ-
θαζαξίζεσλ.  
 
4.2 Φοπολογία ειζοδήμαηορ νομικών πποζώπων και νομικών ονηοηήηων 
 
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ, πνπ παξέρνληαη ζηα 
λνκηθά πξφζσπα θαη ζηηο λνκηθέο νληφηεηεο, ππάξρεη αδπλακία θαηαγξαθήο ηεο 
απψιεηαο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Ζ αδπλακία απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 
αθνξνιφγεηα έζνδα θαη νη δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθπίπηνπλ απνηεινχλ 
ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηα θνξνινγεηέα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαγξάθν-
ληαη ζηα βηβιία ηνπ ΚΦΑ πνπ ηεξνχλ αιιά δελ απνηππψλνληαη ζηηο ζρεηηθέο δε-
ιψζεηο εηζνδήκαηνο.  
 
ηνλ πίλαθα 4 πεξηιακβάλνληαη νη θνξναπαιιαγέο πνπ πνζνηηθνπνηήζεθαλ θαη 
αθνξνχλ λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο. 
 
εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ 1/1/2014, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 4172/13 (Νένο 
Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο), επέξρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 
θνξνιφγεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. 

 
4.3 Φοπολογία κεθαλαίος 
 
Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο θνξν-
ινγίεο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ, θεξδψλ απφ ηπρεξά παίγληα θαη 
κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, είλαη αδχλαηνο, ιφγσ ηνπ φηη νη θνξνινγίεο απηέο θαη ε ζρε-
ηηθή δηαδηθαζία δελ ππνζηεξίδνληαη κεραλνγξαθηθά.  
 
Γηα ηνλ Δηδηθφ Φφξν επί ησλ Αθηλήησλ (ΔΦΑ), ππνζηεξίδεηαη κεραλνγξαθηθά κφλν 
ε είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ. Δπηπξφζζεηα, δελ είλαη ππφρξεα ζε δήισζε 
φια ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ αθίλεηα.  
 

Γηα ηνλ ΔΝΦΗΑ 2015 ιακβάλνληαη ππφςε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2015 (ρξφλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο). Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο 
ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ ζηνλ ΔΝΦΗΑ θαζίζηαηαη δπζρεξήο ιφγσ κε νινθιήξσ-
ζεο ησλ εθθαζαξίζεσλ. Όζα ζηνηρεία ήηαλ δπλαηφλ λα ιεθζνχλ γηα ηελ πνζνηηθν-
πνίεζε ρνξεγήζεθαλ απφ ηε κεραλνγξαθηθή ππεξεζία σο ίζρπαλ ηελ 23ε Οθησ-
βξίνπ 2015. 
  
4.4 Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (ΦΠΑ) 
 
Ζ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο -απψιεηαο θνξνινγηθψλ εζφδσλ- απφ ηελ εθαξκνγή α-
παιιαγψλ, εμαηξέζεσλ θαη κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Φφξνπ Πξνζηη-
ζέκελεο Αμίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ θφξνπ 
απηνχ, ν νπνίνο επηβάιιεηαη ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο αγαζψλ 
θαη ππεξεζηψλ κε παξάιιειε έθπησζε ηνπ θφξνπ πνπ επηβάξπλε ηηο εηζξνέο, ζε 
θάζε ζηάδην. 
 
Σν θφζηνο ησλ απαιιαγψλ απηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί, θαζψο νη 
επηρεηξήζεηο πνπ απαιιάζζνληαη δελ ππνβάιινπλ δειψζεηο ΦΠΑ.  Καηά ζπλέπεηα 
δελ είλαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ ΦΠΑ πνπ ζα αλαινγνχζε ζηηο 
πσιήζεηο ηνπο, εάλ είραλ ππαρζεί ζην θφξν, αιιά νχηε θαη ην χςνο ηνπ ΦΠΑ πνπ 
επηβάξπλε ηηο εηζξνέο ηνπο, ην νπνίν ιφγσ ηεο απαιιαγήο δελ εθπίπηεη. 
 
Γηα νξηζκέλεο θνξνινγηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο απνηεινχλ επηινγή ηεο ρψξαο καο 
(ππεξκεησκέλνο ζπληειεζηήο 6,5%, κεησκέλνη ζπληειεζηέο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ),  
ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο έγηλε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα 
ηε δηακφξθσζε ηεο βάζεο ίδησλ πφξσλ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζδηνξηζζεί ε ζπλεηζθνξά ηεο ρψξαο καο ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 
 
ηνλ πίλαθα 6 απνηππψλεηαη ε ζπλνιηθή απψιεηα εζφδσλ γηα ην Γεκφζην απφ ηηο 
εθπηψζεηο θαη απαιιαγέο ζην ΦΠΑ, πνπ θαηέζηε δπλαηφλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. 
 
Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Α1 θαη Γ1 ηνπ θεθαιαίνπ 11 αθνξνχλ 
ηηο απαιιαγέο πνπ ρνξεγήζεθαλ θαηά ηελ εηζαγσγή πινίσλ, αεξνζθαθψλ, ηελ 
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απφθηεζε απφ άιιν θξάηνο-κέινο θαηλνχξγησλ πινίσλ, αεξνζθαθψλ πνπ πξννξί-
δνληαη γηα ρξήζε απφ ην Γεκφζην θαη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, θαζψο θαη παξαδφζεηο 
θαη εηζαγσγέο πιηθψλ θαη εθνδίσλ θαη ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα εμππεξέηεζε ησλ 
αλσηέξσ πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ. Δπίζεο ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
πεξίπησζε Α3 ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ αθνξνχλ ηηο απαιιαγέο πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα 
εηζαγσγέο θαη παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα δηπισκαηηθέο - πξνμελη-
θέο αξρέο, δηεζλείο νξγαληζκνχο, δπλάκεηο ΝΑΣΟ.  
 
ρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε Β.25 ηνπ θεθαιαίνπ 11 πνπ αθνξά ηελ απαιιαγή απφ ην 
ΦΠΑ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εζληθψλ δηθηχσλ ξαδηνθσλίαο θαη ηειεφξαζεο, ζεκεηψ-
λεηαη φηη ιφγσ παχζεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΝΔΡΗΣ ΑΔ νη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε βάζε 
ζηνηρεία/πξνβιέςεηο ηεο ΔΡΣ ΑΔ γηα ηε ρξήζε 2015 πνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία 
ηεο. 
 
4.5 Ειδικοί θόποι καηανάλωζηρ 
 

Ζ εθηίκεζε ηεο απψιεηαο εζφδσλ γηα ην Γεκφζην, απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο δα-
πάλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Δηδηθνχο Φφξνπο Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) είλαη δπζρεξήο 
ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλαιπηηθή κνξθή πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηφκν ησλ θνξνιν-
γηθψλ δαπαλψλ.  
 
Δηδηθφηεξα, ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Β1 θαη Β2 ηνπ θεθαιαίνπ 
14 απνηεινχλ κέξνο ησλ απαιιαγψλ απφ ηνλ ΔΦΚ ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 
θαζφζνλ απφ 1/6/2011 εθαξκφδνληαη νη δηαηππψζεηο εμαγσγήο (έληππν ΔΓΔ) θαη 
ζηηο παξαδφζεηο εθνδίσλ κε πιήξε απαιιαγή απφ θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Ζ 
άληιεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ δελ είλαη εθηθηή, θαζφζνλ ζηελ εμαγσγή δελ γίλεηαη 
ρξέσζε επί ηνπ παξαζηαηηθνχ. 
 
Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ην ΠΣ θαη άιιεο 
πεγέο, ην θφζηνο- απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ - πνπ πξνθχπηεη ζηνπο ΔΦΚ, α-
πνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 8.  
 
  

4.6 Τέλη σαπηοζήμος 
 
Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηα ηέιε 
ραξηνζήκνπ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνινο δηφηη δελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή 
ησλ απαιιαγψλ απηψλ. 
 

Β. ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΑ ΔΙΓΗ ΦΟΡΩΝ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-
ΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη θνξνινγηθέο απαιιαγέο απνηεινχλ απνθιί-
ζεηο απφ ηε βαζηθή δνκή ησλ θφξσλ θξίζεθε ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξ-
ζνχλ ηα βαζηθά είδε θφξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην Διιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα: 
 

1. Άμεζοι θόποι 
 

Φόπορ ειζοδήμαηορ θςζικών πποζώπων 
 
Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαζνξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.4172/2013), ν νπνίνο ηζρχεη γηα εηζνδήκαηα 
πνπ απνθηψληαη θαη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα θν-
ξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. χκθσλα κε απηφλ, ν 
θνξνινγνχκελνο πνπ έρεη ηελ θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα ππφθεηηαη ζε 
θφξν γηα ην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπ πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή θαη ηελ αι-
ινδαπή, ήηνη ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ πνπ απνθηάηαη κέζα ζε νξηζκέλν θνξν-
ινγηθφ έηνο. Αληίζεηα, ν θνξνινγνχκελνο πνπ δελ έρεη ηελ θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία 
ζηελ Διιάδα, ππφθεηηαη ζε θφξν γηα ην θνξνινγεηέν ηνπ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη 
ζηελ Διιάδα, κέζα ζε νξηζκέλν θνξνινγηθφ έηνο. 
 
Ο λένο ΚΦΔ δηαθξίλεη ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ εηζνδε-
κάησλ: 
α) εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, 
β) εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 
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γ) εηζφδεκα απφ θεθάιαην (κεξίζκαηα, ηφθνη, δηθαηψκαηα θαη εηζφδεκα απφ αθί-
λεηε πεξηνπζία), 

δ) εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ (κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπ-
ζίαο, ηίηισλ). 

 

Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη δηαθξηηέο θιίκαθεο θνξνινγίαο αλά θαηεγνξία εηζνδήκα-
ηνο (άξζξα 15, 29 θαη 40 ηνπ ΚΦΔ). 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 
 

α) Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ππνβάιιεηαη ζε 
θφξν ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 
 

Φοπολογηηέο ειζόδημα 
(ζε εςπώ) 

Φοπολογικόρ ζςνηελεζηήρ % 

≤ 25.000 22% 

25.001 έσο θαη 42.000 32% 

> 42.001 42% 

 

β) Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 
αθφινπζε θιίκαθα: 
 

Φοπολογηηέο ειζόδημα 
(ζε εςπώ) 

Φοπολογικόρ ζςνηελεζηήρ % 

≤ 50.000 26% 

> 50.000 33% 

 
Δηδηθφηεξα, ηα θέξδε απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε θνξνινγνχληαη κε ζπληειε-
ζηή 13%. 
γ) Σν εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε 
θιίκαθα: 
 

Διζόδημα από ακίνηηη πεπιοςζία 
(ζε εςπώ) 

Φοπολογικόρ ζςνηελεζηήρ % 

≤ 12.000 11% 

> 12.000 33% 

 

Δπίζεο, ηα κεξίζκαηα, νη ηφθνη θαη ηα δηθαηψκαηα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 
10%, 15% θαη 20% αληίζηνηρα θαη εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο γηα ηα 
θπζηθά πξφζσπα. 
 
Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε 
ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ-ζπληαμηνχρσλ, κεηψλεηαη γηα εηζφδεκα κέρξη θαη 21.000 
επξψ θαηά 2.100 επξψ, ελψ γηα εηζφδεκα πάλσ απφ 21.000 επξψ ην πνζφ κείσζεο 
πεξηνξίδεηαη θαηά 100 επξψ αλά 1.000 επξψ εηζνδήκαηνο θαη κέρξη εμαληιήζεσο 
ηνπ πνζνχ ησλ 2.100 επξψ. Όηαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ 
ησλ 42.000 επξψ, δελ ρνξεγείηαη κείσζε θφξνπ. Ζ αλσηέξσ κείσζε θφξνπ ζπλαξ-
ηάηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο 
ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν θνξνινγνχκελνο. Σν πνζνζηφ ησλ απνδείμεσλ 
πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζεί νξίδεηαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θνξνινγε-
ηένπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο θαη κέρξη πνζνχ δέθα ρηιηάδεο πεληαθφζηα (10.500) 
επξψ. 
 
Δπίζεο, παξέρνληαη πξφζζεηεο κεηψζεηο θφξνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε θαηαβαιιφ-
κελεο δαπάλεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ (έμνδα ηαηξηθήο θα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαι-
ςεο, δσξεέο ζηα πξνβιεπφκελα λνκηθά πξφζσπα), θαηά πνζνζηφ 10% απηψλ θαη 
κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη νηθείεο δηαηάμεηο. 
 
Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη πξφζζεηε κείσζε θφξνπ θαηά 200 επξψ, γηα ζπγθεθξηκέ-
λεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ θαη κε ηελ πιήξσζε ησλ ηηζέκελσλ πξνυπνζέζεσλ (ά-
ηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ, αλάπεξνη αμησκαηηθνί ή νπιίηεο, 
ζχκαηα πνιέκνπ θ.ιπ.). 
 
Φόπορ ειζοδήμαηορ νομικών πποζώπων και νομικών ονηοηήηων 
 
Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ επηβάι-
ιεηαη κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ). Σα λνκηθά πξφζσπα θαη νη 
λνκηθέο νληφηεηεο δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

 κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 
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Ο θφξνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, επηβάιιεηαη εηεζίσο ζηα θέξδε πνπ 
πξαγκαηνπνηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο. 
 
Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα 
θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία (ΑΔ, ΔΠΔ, θ.ιπ.), θαζψο 
θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά (κε 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 
ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή) θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 26%. 
Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαη-
ξηζκνί θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 13%. Δηδηθά, θάζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή 
νληφηεηα πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρεη ηελ θνξνινγηθή θαηνηθία 
ηνπ ζηελ Διιάδα ή πνπ δελ έρεη ηελ θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα, αιιά 
δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη πξνβαίλεη ζε 
πιεξσκή κεξηζκάησλ, ππνρξενχηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 10%. Με ηελ παξα-
θξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζε πεξίπησζε 
πνπ απηφο πνπ ιακβάλεη ηελ πιεξσκή είλαη θπζηθφ πξφζσπν ή λνκηθφ πξφζσπν 
ή λνκηθή νληφηεηα πνπ δελ έρεη ηελ θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ θαη δελ δηαηεξεί κφληκε 
εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. 
 
Παξάιιεια γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαηνίθσλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο πθίζηαηαη χκβα-
ζε γηα ηελ Απνθπγή ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο (ΑΓΦ), εθαξκφδεηαη  ν ρακειφηεξνο 
ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία ΑΓΦ (ή απαιιαγή), 
ελψ ζε πεξίπησζε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 
2578/1998 δελ ελεξγείηαη θακία παξαθξάηεζε (φηαλ έρεη ζπκπιεξσζεί δηεηία κε 
ειάρηζην πνζνζηφ 10% ζπκκεηνρήο) ή ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο ζα επηζηξέθεηαη 
(φηαλ ζπκπιεξψλεηαη ε δηεηία πνπ πξνβιέπεη ε νδεγία). 
 
Φοπολογία πλοίων 
 
εκείν  αλαθνξάο ζηελ  θνξνιφγεζε  πινίσλ είλαη ε ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ  
λ. 27/1975 φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα. Ο θφξνο επηβάιιεηαη ζηα κε Διιεληθή ζε-
καία πινία αιιά θαη ζηα κε μέλε ζεκαία πινία ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, ηα νπνία 
είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ γηα ηελ αζθάιηζε ησλ πιεξσκάησλ ηνπο, θαζψο θαη 

ζε απηά πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ Διιάδα απφ πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 
27/75. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ησλ πινίσλ θαη ηελ νιηθή ρσξεηη-
θφηεηά ηνπο ζε θφξνπο θαη βαξχλεη ηνπο πινηνθηήηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.  
 
Ενιαίορ Φόπορ Ιδιοκηηζίαρ Ακινήηων (ΕΝΦΙΑ) 
 
Απφ 01/01/2014 θαη γηα θάζε επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
1 έσο θαη 10 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α΄ 31-12-2013) επηβάιιεηαη Δληαίνο Φφ-
ξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ) ζηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. 
 
Ο ΔΝΦΗΑ επηβάιιεηαη ζηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηεο πιήξνπο θπξηφηεηαο, ηεο 
ςηιήο θπξηφηεηαο, ηεο επηθαξπίαο, ηεο νίθεζεο, ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζέζεο 
ζηάζκεπζεο, βνεζεηηθνχ ρψξνπ θαη θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, πνπ βξίζθνληαη ζε 
θνηλφθηεην ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ θαη απνηεινχλ παξαθνινχζεκα ησλ παξαπάλσ 
εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ, ζην εκπξάγκαην δηθαίσκα ηεο επηθάλεηαο επί ηνπ αθη-
λήηνπ, ην νπνίν θνξνινγηθά αληηκεησπίδεηαη σο επηθαξπία, ζην δηθαίσκα ηεο λνκήο 
ή νηνλεί λνκήο θαη ηεο θαηνρήο θαη ζηα δεζκεπκέλα απφ ΟΣΑ δηθαηψκαηα επί ηνπ 
αθηλήηνπ. 
 
Ο θφξνο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ θχξηνπ θφξνπ επί ηνπ θάζε αθηλήηνπ θαη ηνπ 
ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ επί ησλ αθηλή-
ησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θφξν, είλαη εηήζηνο θαη ε επηβνιή ηνπ άξρηζε απφ ην έηνο 
2014. Σα δηθαηψκαηα επί ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη εηεζίσο ν ΔΝΦΗΑ είλαη απηά πνπ 
ππάξρνπλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαβνιέο 
πνπ ηπρφλ επέξρνληαη ζηα αθίλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ. 
 
Απφ ηνλ ΔΝΦΗΑ απαιιάζζνληαη εηδηθέο θαηεγνξίεο αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε νξη-
ζκέλεο θαηεγνξίεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ζην Διιεληθφ Γε-
κφζην, ΣΑΗΠΔΓ θαη Άγην Όξνο. 
 
Κάζε άιιε δηάηαμε, γεληθή ή εηδηθή, πνπ αθνξά απαιιαγέο απφ θφξνπο ή ηέιε, δελ 
εθαξκφδεηαη γηα ηνλ ΔΝΦΗΑ, κε εμαίξεζε ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ηνπ Γεκνζί-
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νπ, πνπ έρνπλ θπξσζεί κε λφκν κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, εθφζνλ ζε απηέο 
είρε πξνβιεθζεί ε πιήξεο απαιιαγή απφ θφξνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 
 
Παξάιιεια, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 
3842/2010 (άξζξα 27-50 κε εμαίξεζε ην άξζξν 32) (Φφξνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο), 
θαζψο επίζεο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4152/2013 (Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο Αθηλήησλ – 
ΔΔΣΑ). 
 
Ειδικόρ θόπορ επί  ηων ακινήηων 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15-17 ηνπ λ. 3091/02, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη η-
ζρχνπλ, επηβάιιεηαη εηδηθφο εηήζηνο θφξνο κε ζπληειεζηή 15% επί ηεο αμίαο ησλ 
αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 51Α 
ηνπ ΚΦΔ θαη βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 πξνβιέπν-
ληαη ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο απφ ην θφξν αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ λνκη-
θψλ πξνζψπσλ θαη ηε ρψξα ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο. 
 
Φόπορ κληπονομιών  
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2961/01, φπσο ηζρχεη, επηβάιιεηαη θφξνο ζε θάζε πεξηνπζία 
πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη πεξηέξρεηαη ζε εκεδαπνχο ή αιινδαπνχο θαηά 
θιεξνλνκηά ή θιεξνδνζία. Ο θφξνο είλαη πξννδεπηηθφο θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο 
αμίαο ηεο θιεξνλνκηθήο κεξίδαο θαη ηεο ζπγγεληθήο ζρέζεο ηνπ θιεξνλφκνπ πξνο 
ηνλ θιεξνλνκνχκελν. Γηα θιεξνλφκνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α’ θαη Β’ θαηεγνξία ν 
θφξνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηέο πνπ θπκαίλνληαη απφ 1% έσο 10% θαη απφ 5% 
έσο 20% κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνινγήηνπ πνζνχ 150.000 επξψ θαη 30.000 επξψ 
αληίζηνηρα. Γηα ηνπο θιεξνλφκνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Γ’ θαηεγνξία νη ζπληειεζηέο 
θπκαίλνληαη απφ 20% έσο 40% θαη ην αθνξνιφγεην πνζφ είλαη 6.000 επξψ. 
 
Φοπολογία δωπεών και γονικών παποσών 
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2961/01, φπσο ηζρχνπλ, επηβάιιεηαη θφξνο ζε θάζε δσξεά 
θαη γνληθή παξνρή. Ο θφξνο δσξεάο είλαη πξννδεπηηθφο θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο 
αμίαο ηεο κεηαβηβαδφκελεο πεξηνπζίαο θαη ηεο ζπγγεληθήο ζρέζεο ηνπ δηθαηνδφρνπ 

πξνο ην δηθαηνπάξνρν. Ο κέγηζηνο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο είλαη 40% θαη ν ειά-
ρηζηνο 1% ελψ ην αθνξνιφγεην γηα ηελ Α’ θαηεγνξία ησλ δηθαηνχρσλ  είλαη 150.000 
επξψ,  γηα ηε Β’ θαηεγνξία 30.000 επξψ θαη γηα ηε Γ’ θαηεγνξία 6.000 επξψ. 
Γηα ηε κεηαβίβαζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ αηηία δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο ηζρχεη ε 
απηνηειήο θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηέο 10%, 20% θαη 40% γηα ηελ Α’, Β’ θαη Γ’ θα-
ηεγνξία αληίζηνηρα. 
 
Φοπολογία κεπδών από ηςσεπά παίγνια 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 60 ηνπ λ. 2961/01, φπσο ηζρχνπλ, επηβάιιεηαη 
θφξνο: 
α) ζηα θέξδε απφ ηα ιαρεία, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ακνηβαίνπ ιαρεηνθφξνπ ηπ-

πνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο (SWEEPSTAKE), πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα, 
β) ζηα θέξδε απφ ηπρεξά παίγληα  πνπ εθκεηαιιεχεηαη ε ΟΠΑΠ ΑΔ, πεξηιακβαλν-

κέλσλ απηψλ πνπ δηεμάγνληαη κέζσ ησλ παηγληνκεραλεκάησλ ηνπ άξζξνπ 39 
ηνπ λ. 4002/2011, 

γ) ζηα θέξδε απφ ηα ηπρεξά παίγληα  πνπ δηεμάγνπλ αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη δπ-
λάκεη ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4002/2011, 

δ) ζηα θέξδε απφ ακνηβαίν ηππνδξνκηαθφ ζηνίρεκα πνπ δηεμάγνπλ αδεηνδνηεκέλνη 
πάξνρνη, 

ε) ζηα θέξδε απφ ηηο ιαρεηνθφξεο νκνινγίεο θαη ηηο ιαρεηνθφξεο αγνξέο, ηα νπνία 
πξνθχπηνπλ απφ θιεξψζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη νη θάζε εί-
δνπο παξνρέο πνπ πξνζθέξνληαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα ή δηαγσ-
ληζκνχο ξαδηνθσληθνχο, ηειενπηηθνχο θαη ινηπνχο παξεκθεξείο νπνηαζδήπνηε 
κνξθήο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Διιάδα θαη 

ζη) ζηα έζνδα απφ έπαζια πνπ ιακβάλνπλ εξαζηηέρλεο ηδηνθηήηεο δξνκψλσλ ίπ-
πσλ. 

 
Σα θέξδε πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε α’ ππνβάιινληαη ζε θφξν αλά γξακκάηην 
ιαρείνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνιφγεηνπ πνζνχ 100 επξψ, κε ζπληειεζηή 10% 
γηα θέξδε κέρξη 1.000 επξψ θαη 15% γηα θέξδε απφ 1.001 επξψ θαη πάλσ. Σα θέξ-
δε πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β’, γ’ θαη δ’, ζηα ηπρεξά παίγληα πνπ δηεμάγνληαη 
κε ζηήιεο, ππνβάιινληαη ζε θφξν, αλά ζηήιε παηρληδηνχ, ελψ ζ’ απηά πνπ δηεμάγν-
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ληαη αλά παηθηηθέο ζπλεδξίεο, επί ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηνλ 
παίθηε σο θέξδνο θαηά ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαο, κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνιφγεηνπ 
πνζνχ 100 επξψ, κε ζπληειεζηή 15% γηα θέξδε κέρξη 500 επξψ θαη 20% γηα θέξδε 
απφ 500,01 επξψ θαη πάλσ. Σέινο, ηα  θέξδε θαη νη παξνρέο πνπ νξίδνληαη ζηελ 
πεξίπησζε ε’ ππνβάιινληαη ζε θφξν κε ζπληειεζηή 20% κεηά ηελ αθαίξεζε αθν-
ξνινγήηνπ πνζνχ 1.000 επξψ αλά αληηθείκελν, ελψ ηα έζνδα ηεο πεξίπησζεο ζη’ 
θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή 15%. 
 

2. Έμμεζοι θόποι 
 
ΦΠΑ 
 
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) είλαη ζε ηζρχ απφ 1/1/1987 θαη ζεζπίζζεθε 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1642/86 πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην λ. 2859/00, φπσο ηζρχ-
εη. Πξφθεηηαη γηα γεληθφ έκκεζν θφξν ν νπνίνο επηβαξχλεη ηελ εγρψξηα ηειηθή θαηα-
λάισζε. Δπηβάιιεηαη ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη επηβαξχλεη 
θάζε θνξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία θάζε ζηαδίνπ. Δπηβαξχλεη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν 
αγαζά θαη ππεξεζίεο. Οη ηζρχνληεο ζπληειεζηέο ΦΠΑ είλαη 23%, 13% θαη ν ππεξ-
κεησκέλνο 6% (απφ 20/7/2015). Οη ζπληειεζηέο απηνί κεηψλνληαη θαηά 30% ζηα 
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 
 

Φόπορ μεηαβίβαζηρ ακινήηων 
 
Ο θφξνο επηβάιιεηαη ζε θάζε κεηαβίβαζε κε αληάιιαγκα αθηλήηνπ ή εκπξάγκαηνπ 
δηθαηψκαηνο ζε αθίλεην. Τπνινγίδεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ κεηαβηβαζζέληνο 
αθηλήηνπ ή ζην δεισζέλ ηίκεκα, εθφζνλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν ηεο αληηθεηκεληθήο. 
Ο θφξνο κεηαβίβαζεο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 3% γηα θνξνινγηθέο ππνζέζεηο 
απφ 1-1-2014 θαη έπεηηα. 
  
Φόπορ πολςηελείαρ 
 
Ο θφξνο πνιπηειείαο (άξζξν 17 ηνπ λ. 3833/10) επηβάιιεηαη ζηα πνιπηειή επηβαηη-
θά απηνθίλεηα, νρήκαηα κεγάιεο αμίαο θαη ζε νξηζκέλα είδε πνιπηειείαο, φπσο 

αεξνζθάθε ηδησηηθήο ρξήζεο, δέξκαηα άγξησλ δψσλ, καξγαξηηάξηα, θνζκήκαηα κε 
πνιχηηκεο πέηξεο θ.α. 
 
Δηδηθφηεξα, ζηα θαηλνχξγηα επηβαηηθά απηνθίλεηα νρήκαηα επηβάιιεηαη πνζνζηηαία 
θιίκαθα ζπληειεζηψλ κε βάζε ηελ ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή νί-
θνπ, ζηα δε κεηαρεηξηζκέλα επηβάιιεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ε 
νπνία κεηψλεηαη ιφγσ παιαηφηεηαο θαη δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ. Ο θφξνο πνιπηε-
ιείαο δελ επηβάιιεηαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ ηφζν γηα επαγγεικαηη-
θνχο ζθνπνχο φζν θαη γηα ιφγνπο ηδηαηηέξσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Δπηζεκαίλεηαη 
φηη ν θφξνο πνιπηειείαο πνπ επηβάιινληαλ ζηα ζθάθε αλαςπρήο απφ ηνλ νπνίν 
εμαηξνχληαλ ηα επαγγεικαηηθά ζθάθε, θαηαξγήζεθε κε ην λ. 4256/14 (ΦΔΚ 92/Α), 
απφ ηηο 14/4/2014. 
 
ηα ππφινηπα είδε ν θφξνο πνιπηειείαο επηβάιιεηαη πνζνζηηαία επί ηεο θνξνιν-
γεηέαο αμίαο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ηα άξζξα 19 θαη 20 ηνπ λ. 2859/00 γηα 
ηα ελδνθνηλνηηθψο απνθηνχκελα θαη ηα εηζαγφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο θαη επί ηεο 
ηηκήο πψιεζεο πξν ΦΠΑ γηα ηα εγρσξίσο παξαγφκελα θαη εηδηθά γηα ηα πσινχκε-
λα ιηαληθψο κεησκέλε θαηά 30%. Ο θφξνο πνιπηειείαο δελ επηβάιιεηαη ζε νξηζκέ-
λεο θαηεγνξίεο εηδψλ γηα ιφγνπο ελίζρπζεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέ-
λσλ θιάδσλ θαζψο θαη ζε είδε πνπ παξαιακβάλνληαη ζαλ πξψηεο χιεο γηα ηελ 
παξαγσγή εηνίκσλ πξντφλησλ. 
 
Φόπορ ζςγκένηπωζηρ κεθαλαίων 
 
Ο θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ είλαη ζε ηζρχ απφ ην έηνο 1987 (λ. 1676/86) θαη 
αθνξά θάζε λνκηθφ πξφζσπν, δειαδή εηαηξεία ή έλσζε πξνζψπσλ  (θνηλνπξαμία, 
ζπλεηαηξηζκφο θ.α.) κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη: 
 

 ε ζχζηαζε θαη ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ή ηνπ ελεξγεηηθνχ λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

 δάλεηα κεηαμχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ κειψλ ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε 
φηη έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ, 

 κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε λνκηθψλ πξνζψπσλ. 
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Δμαηξεηηθά, απφ 7/4/2014 δελ επηβάιιεηαη ΦΚ θαηά ηε ζχζηαζε ησλ ππνθείκελσλ 
ζην θφξν απηφ. 
 
Ο θφξνο επηβάιιεηαη κε ζπληειεζηή 1% επί ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο θάζε εηζθεξφ-
κελνπ ζηνηρείνπ.  
 
Τέλη σαπηοζήμος 
 
Ζ θνξνινγία ραξηνζήκνπ θσδηθνπνηήζεθε κε ην π.δ. 28-7-1931 (ΦΔΚ A’ 239) θαη 
δηαθξίλεη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ ζε πάγηα (ζηαζεξά πνζά) θαη αλαινγηθά (πνζν-
ζηηαίνο ππνινγηζκφο). Αληηθείκελν ηεο θνξνινγίαο ραξηνζήκνπ είλαη θαηά βάζε νη 
εγγξάθσο θαηαξηηδφκελεο ζπκβάζεηο, ηα κηζζψκαηα νηθνδνκψλ θαη γαηψλ, ηα α-
ζθάιηζηξα θαη νη εγγξαθέο ζηα βηβιία ησλ επηηεδεπκαηηψλ. Οη ζπληειεζηέο ησλ 
ηειψλ ραξηνζήκνπ θπκαίλνληαη απφ 1% έσο 3%.   
 
Φόπορ αζθαλίζηπων 
 
Ο θφξνο αζθαιίζηξσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3492/06, 
επηβάιιεηαη ζηα απαηηεηά αζθάιηζηξα θαη θάζε θχζεο δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ 
απφ ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. Τπνθείκελν ηνπ θφξνπ είλαη ε αζθαιηζηηθή επη-
ρείξεζε θαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο δηαθνξνπνηείηαη απφ 4% έσο 20% θαηά 
πεξίπησζε θιάδνπ αζθάιηζεο. 
 
Καηαξγήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο πεξί απαιιαγψλ απφ ηνλ ελ ιφγσ θφξν 
ηεο παξ. 5 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ κε ηελ πεξ. Β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 
4334/2015 (ΦΔΚ Α΄ 80) (θνηλνπνίεζε κε ΠΟΛ 1158/17-7-2015). 
 
Ειδικοί θόποι καηανάλωζηρ 
 
Οη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ζηελ 
ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά θαη ζηελ αηζπιηθή αιθνφιε θαη 
αιθννινχρα πνηά είλαη ελαξκνληζκέλνη θφξνη πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην εζσηεξηθφ 
δίθαην κε ην λ.2127/93, ν νπνίνο θσδηθνπνηήζεθε ζε εληαίν θείκελν κε ην λ. 2960/01 

(Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο). Δίλαη έκκεζνη θφξνη νη νπνίνη επηβάιινληαη ζε 
επηιεγκέλα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φζν θαη ζε 
απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ή εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο.  
 
Τέλορ ηαξινόμηζηρ οσημάηων 
 
Σν ηέινο ηαμηλφκεζεο είλαη θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λ.2960/01 ζηα επηβαηηθά θαη θνξηεγά νρήκαηα θαζψο θαη ηηο κνηνζηθιέηεο πνπ κε-
ηαθέξνληαη ή απνζηέιινληαη ζηε ρψξα καο απφ άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ή εηζάγν-
ληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, κε ζθνπφ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα θπθινθνξήζνπλ ζηελ Δι-
ιάδα κε Διιεληθέο πηλαθίδεο. Οη ζπληειεζηέο ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο πξνζδηνξίδν-
ληαη βάζεη ηνπ θπβηζκνχ ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο αληηξξππαληηθήο ηνπ ηερλνινγίαο. 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε θνξνινγεηέα αμία 
πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο πνπ είρε σο θαηλνχξγην φρε-
κα, κεηνχκελεο βάζεη πνζνζηηαίαο θιίκαθαο αλάινγα κε ηα έηε παιαηφηεηαο ηνπ 
νρήκαηνο, ηα δηαλπζέληα ρηιηφκεηξα θαη ηελ θαηεγνξία ακαμψκαηνο θαηά πεξίπησ-
ζε. 
 
Τέλη κςκλοθοπίαρ οσημάηων 
 
Σα ηέιε θπθινθνξίαο ζεζπίζηεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2367/53 φπσο απηέο ηζρχ-
νπλ, θαη επηβάιινληαη ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηελ θπθινθνξία ηνπο ζηνπο δε-
κφζηνπο δξφκνπο. Καηά ηελ πιεξσκή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ρνξεγείηαη εηδηθφ 
ζήκα (άξζ.36, λ.2093/92 θαη άξζ.20, λ.2948/01 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζ. 
17, λ. 3888/10). Ζ βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ είλαη: 
 

 γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιά-
δα έσο ηελ 31/10/2010 θαη γηα ηηο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο αλεμαξηή-
ησο ηεο εκεξνκελίαο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, ν θπιηλδξηζκφο 
ηνπ θηλεηήξα ηνπο ζε θπβηθά εθαηνζηά, 

 γηα ηα θνξηεγά απηνθίλεηα ΗΥ θαη ΓΥ ην κηθηφ βάξνο ηνπο ζε ρηιηφγξακκα, 

 γηα ηα ιεσθνξεία ΗΥ θαη ΓΥ ν αξηζκφο ησλ ζέζεψλ ηνπο. 
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Σα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ ηαμηλνκνχληαη πξψηε θνξά 
ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1/11/2010 θαη κεηά ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο 
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γξακκάξηα C02

 αλά ρηιηφκεηξν). 
 
Γηα ηα επηβαηηθά ξπκνπιθνχκελα ΗΥ (ηξνρφζπηηα) θαη γηα απηνθίλεηα πνπ δελ αλή-
θνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο (ξπκνπιθά ΗΥ, επηβαηηθά ΓΥ θ.α.) θαηαβάιιεηαη 
πάγην πνζφ. 
 
Ειδικόρ θόπορ για ηην ανάπηςξη ηος κινημαηογπάθος 
 
Ο εηδηθφο θφξνο επί ησλ εηζηηεξίσλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ επηβιήζεθε ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 1731/1987, θαηαξγήζεθε απφ 19/8/2015, κε 
ηελ πεξίπησζε 8 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 4336/2015. 
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Πίνακαρ  1 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΒΑΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ  
ΣΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΓΑ 

           
                                                                                                                  (ποζά ζε εκαη. εςπώ) 

ΔΙΓΟ ΦΟΡΟΤ 

ΔΣΟ 2014 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΑΜΔΟΙ ΦΟΡΟΙ 20.664 46,49% 

Φόπορ ειζοδήμαηορ 12.284 27,64% 

   Φπζηθψλ πξνζψπσλ 7.926 17,83% 

   Ννκηθψλ πξνζψπσλ 2.655 5,97% 

   Δηδηθψλ θαηεγνξηψλ 1.703 3,83% 

Φόποι ζηην πεπιοςζία 3.474 7,82% 

Άμεζοι θόποι Π.O.Δ 1.928 4,34% 

Λοιποί άμεζοι θόποι 2.978 6,70% 

    

ΔΜΜΔΟΙ ΦΟΡΟΙ 23.784 53,51% 

Φόποι ζςναλλαγών 14.233 32,02% 

    ΦΠΑ 13.618 30,64% 

        Πεηξειαηνεηδψλ 2.055 4,62% 

        Καπλνχ 632 1,42% 

        Λνηπψλ 10.930 24,59% 

   Λνηπνί θφξνη ζπλαιιαγψλ 615 1,38% 

        Μεηαβίβαζε θεθαιαίσλ 277 0,62% 

        Υαξηφζεκν 336 0,76% 

Φόποι καηανάλωζηρ  8.702 19,58% 

   Φφξνο αζθαιίζηξσλ  305 0,69% 

   Σέινο ηαμηλφκεζεο νρεκάησλ 86 0,19% 

   ΔΦΚ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 4.113 9,25% 

   Λνηπνί ΔΦΚ (θαπλνχ θ.ιπ.) 2.809 6,32% 

   Σέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ 1.119 2,52% 

   Λνηπνί θφξνη θαηαλάισζεο 270 0,61% 

Έμμεζοι θόποι ΠΟΔ 470 1,06% 

Λοιποί έμμεζοι 380 0,86% 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ   44.448 100% 
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Πίνακαρ  2 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
 
 
 

Καηηγοπίερ  Απιθμόρ πεπιπηώζεων 

1.  Φόπορ ειζοδήμαηορ θςζικών πποζώπων 123 

Α. Δθπηψζεηο δαπαλψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 9 
Β. Απαιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ θεθάιαην (κεξίζκαηα, ηφθνη, δηθαηψκαηα, αθίλεηε πεξηνπζία) 15 
Γ. Απαιιαγέο – Μεηψζεηο ζην εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ 4 
Γ. Απαιιαγέο – Μεηψζεηο ζην εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 20 
Δ. Απαιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο 21 
Σ. Λνηπέο απαιιαγέο  14 
Ε. Μεηψζεηο ηνπ θφξνπ ζηα λνηθνθπξηά 12 
Ζ. Μεησκέλνη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο 1 
Θ. Παξαθξάηεζε θφξνπ θαη εμάληιεζε θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο 4 
Η. Απαιιαγέο απφ ηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο – Μεησκέλε εθαξκνγή αληηθεηκεληθψλ δαπαλψλ 23 

2.  Φόπορ ειζοδήμαηορ νομικών πποζώπων και νομικών ονηοηήηων 109 

Α. Τπνθεηκεληθέο απαιιαγέο λνκηθψλ πξνζψπσλ 7 
Β. Λνηπέο απαιιαγέο λνκηθψλ πξνζψπσλ 16 
Γ. Απαιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 16 
Γ. Απαιιαγέο ζηα εηζνδήκαηα απφ ηφθνπο, δηθαηψκαηα θαη κεξίζκαηα βάζεη δηκεξψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ απνθπγή δηπιήο 

θνξνιφγεζεο 
1 

Δ. Απαιιαγέο απφ ηε θνξνινγία νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ 9 
Σ. Δθπηψζεηο δαπαλψλ - ινηπψλ πνζψλ 19 
Ε. Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδεκάησλ κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο 1 
Ζ. Με παξαθξάηεζε θφξνπ 4 
Θ. Γηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ ή θφξσλ 5 
Η. Μεησκέλνη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο, κεηψζεηο θφξνπ 13 
ΗΑ. Απαιιαγέο θαηά ην κεηαζρεκαηηζκφ επηρεηξήζεσλ 11 
ΗΒ. Αλαπηπμηαθνί λφκνη 7 
3.  Φοπολογία πλοίων 34 
A. Φνξνινγία πινίσλ πνπ λενινγήζεθαλ κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 27/1975 29 
B. Φνξνινγία πινίσλ πνπ λενινγήζεθαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 27/1975 5 



 
 
 
 

 14  

Καηηγοπίερ  Απιθμόρ πεπιπηώζεων 

4.  Δνιαίορ Φόπορ Ιδιοκηηζίαρ Ακινήηων 19 
5.  Διδικόρ θόπορ επί ηων ακινήηων 1 
6.  Φόπορ κληπονομιάρ 15 
7.  Φοπολογία δωπεών, γονικών παποσών και κεπδών 22 
A. Γσξεέο 16 
Β. Γνληθέο παξνρέο 5 
Γ. Κέξδε 1 
8.  Φόπορ  μεηαβίβαζηρ ακινήηων 35 
9.  Φόπορ ζςγκένηπωζηρ κεθαλαίων 14 
10.  Φόπορ πολςηελείαρ 7 
11. ΦΠΑ 79 
A. Κνηλέο απαιιαγέο ΦΠΑ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαη εηζαγσγή αγαζψλ 13 
Β. Απαιιαγέο ΦΠΑ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο   33 
Γ. Απαιιαγέο ΦΠΑ ζηελ εηζαγσγή αγαζψλ 33 
12.  Σέλη σαπηοζήμος 63 
13.  Φόπορ αζθαλίζηπων 4 
14.  Διδικοί θόποι καηανάλωζηρ 43 
A. Κνηλέο απαιιαγέο 2 
Β. Δλεξγεηαθά πξντφληα 22 
Γ. Βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά 1 
Γ. Αηζπιηθή αιθνφιε - αιθννινχρα πνηά 18 
15.  Σέλορ ηαξινόμηζηρ οσημάηων 24 
16.  Σέλη κςκλοθοπίαρ οσημάηων 28 
17.  Άλλερ θοπολογίερ  10 
Α. Δθάπαμ εηζθνξέο απηνθηλήησλ  8 
Β. Δηδηθφο θφξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο 2 
18.  Γενικέρ απαλλαγέρ* 86 

         *   εκαληηθφ κέξνο ησλ γεληθψλ απαιιαγψλ επαλαιακβάλνληαη θαη ζε άιιεο επηκέξνπο θαηεγνξίεο. 
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Πίνακαρ 3 
ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ (ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ) 

ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

                          (ποζά ζε εςπώ) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 
ΑΡΙΘΜΟ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΠΟΤ ΚΑ-
ΝΟΤΝ ΥΡΗΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

% ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΠΟΤ  
ΔΚΑΝΑΝ ΥΡΗΗ ΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΑΠΑ-
ΝΗ 

ΓΗΛΩΘΔΝΣΑ ΠΟΑ ΑΝΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΟΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

Α.  ςνολικόρ απιθμόρ πεπιπηώζεων με μείωζη θόπος  1.780.934  1.304.620.209 1.044.998.838 87.696.270 

Ηαηξηθέο – λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο 1.727.033 96,97 1.269.286.621 1.025.184.275 85.218.280 

Γσξεέο θαη ρνξεγίεο 53.901 3,03 35.333.588 19.814.563 2.477.990 

Β. ςνολικόρ απιθμόρ πεπιπηώζεων πος κάνοςν σπήζη ηων ειδικών θοπολο-
γικών ελαθπύνζεων 

5.180.926    187.600.511 

Έθπησζε θφξνπ 200 €, ιφγσ αλαπεξίαο (αηνκηθήο θαη κειψλ) 180.052 3,47   14.468.990 

Δηδηθή θνξνιφγεζε λαπηηθψλ  26.941 0,52 766.779.317  88.667.739 

Πξφζζεην αθνξνιφγεην ιφγσ θαηνηθίαο ζε λεζηά κε πιεζπζκφ κέρξη 3.100 θαηνί-
θνπο, θαζψο θαη ζην λεζί ηεο Κεθαινληάο 

38.617 0,75   451.323 

Έθπησζε 1,5% ζηελ παξαθξάηεζε θφξνπ γηα κηζζσηνχο-ζπληαμηνχρνπο 3.219.942 62,15   54.746.433 

Απαιιαγέο απφ ηέινο επηηεδεχκαηνο θαη εηζθνξά αιιειεγγχεο 76.396 1,47   14.375.829 

Έθπησζε 2% ιφγσ εθάπαμ θαηαβνιήο θφξνπ 1.038.384 20,04   2.284.961 

Απαιιαγή ΔΚΑ 313.055 6,04   5.961.415 

Απαιιαγή επηδφκαηνο αλεξγίαο ΟΑΔΓ 235.829 4,55   4.037.128 

Μείσζε θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζε λένπο επηηεδεπκαηίεο 51.710 1,00   2.606.693 

ύνολο (Α) + (Β) 6.961.860    275.296.781 

Γ.  Αποζβέζειρ και δαπάνερ ακινήηων     53.683.302 

ςνολικό κόζηορ (Α) + (Β) + (Γ)     328.980.083 

 
 

Απιθμόρ θοπολογικών  δηλώζεων θοπολ. έηοςρ 2014 5.948.541 

Πηγή:  Δθηηκήζεηο κε βάζε αδεκνζίεπηα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο). 
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Πίνακαρ 4 
ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ 

ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ* 
 
             (ποζά ζε εςπώ) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΓΗΛΩΔΩΝ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΥΡΗΗ 

ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΚΟΣΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

Μείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
δξαζηεξηφηεηεο ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ 3.100 θαηνίθνπο 
 

708 3.115.279 

Αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ: 
(Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά λ. 1262/82, λ. 1892/90 θ.ιπ.) 
(λ. 3299/04) 
  

 
38 
85 

 
1.871.284 
8.770.672 

 ύ ν ο λ ο 831 13.757.235 

            Πηγή:  Δθηηκήζεηο κε  βάζε ζηνηρεία ηεο ΓΓΠ.    
 

* Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ζε εθθαζαξηζζείζεο δειψζεηο έσο θαη ηελ 8/10/2015 (θνξνινγηθφ έηνο 2014). 
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Πίνακαρ 5 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

                                                                                                                                                (ποζά ζε εςπώ) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ ΠΟΤ 
ΔΚΑΝΑΝ ΥΡΗΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  

ΓΑΠΑΝΗ 

ΚΟΣΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 

1. Φνξνινγία θιεξνλνκηψλ - - 

2. Φνξνινγία δσξεψλ, θεξδψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ - - 

3. Φνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ  - - 

4. Δληαίνο Φφξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ) 1.141.575 426.243.853 

 Τ Ν Ο Λ Ο 1.141.575 426.243.853 

 
 Πηγή:  Σν θφζηνο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ θάλεη ρξήζε ησλ δαπαλψλ απηψλ, είλαη αδχλαηνλ λα ππνιν-

γηζζνχλ ζηηο θνξνινγίεο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ  θαη κεηαβίβαζεο αθηλήησλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπκε εθζέζεη ζηελ παξάγξαθν 4.3. 
 Γηα ηνλ Δληαίν Φφξν Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ ηα πνζά είλαη απφ ζηνηρεία σο ίζρπαλ ηελ 23/10/2015 κε ηελ παξαηήξεζε φηη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο 

πεξίπησζεο (13) πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θνξνινγνπκέλσλ δελ κπνξεί λα γίλεη εθηίκεζε ηνπ θφξνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ θφζηνπο 
ηεο θνξνινγηθήο δαπάλεο (αξηζκφο δηθαηνχρσλ 44.622). 

     

 
 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

Απαιιαγή πξψηεο θαηνηθίαο (θιεξνλνκηέο-γνληθέο παξνρέο- κεηαβηβάζεηο) - 

Απαιιαγή δεκνζίνπ ηνκέα (θιεξνλνκηέο – δσξεέο – κεηαβηβάζεηο) - 

Απαιιαγή απφ Δληαίν Φφξν Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ 426.243.853 

 Τ Ν Ο Λ Ο 426.243.853 
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Πίνακαρ 6 
ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ (ΦΠΑ) 

ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
                       (ποζά ζε εςπώ) 

Α/Α ΔΙΓΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΔΙΓΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΟΣΟ – ΑΠΩΛΔΙΑ 

1 Τπεξκεησκέλνη ζπληειεζηέο (6,5%), ζηα βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θάξκαθα θαη εκβφιηα γηα 
ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ, μελνδνρεία θαη παξφκνηνπο ρψξνπο θαη ζέαηξα1 

521.801.972 

2 Μεησκέλνη, θαηά 30%, ζπληειεζηέο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ1 335.159.332 

3 Απαιιαγή ησλ ππεξεζηψλ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ2 41.020.817 

4 

 

Απαιιαγή ησλ πξάμεσλ ησλ εζληθψλ δηθηχσλ ξαδηνθσλίαο θαη ηειεφξαζεο (εθηφο εκπνξηθψλ πξά-
μεσλ)2 

25.614.136 

5 Απαιιαγή ηεο Σξάπεδαο Δπμείλνπ Πφληνπ2 406.239 

6 Απαιιαγή ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο-ΔΚΑΔΚ 
(CEDEFOP)2 

459.782 

7 Απαιιαγή ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα Γηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηψλ (ENISA)2,3 561.143 

8 Απαιιαγή ζην πιαίζην δηεζλψλ ζρέζεσλ (δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, δηεζλείο νξγαληζκνί θ.ιπ.)4 3.804.421 

9 Απαιιαγή, θαηά ηελ εηζαγσγή, ζην πιαίζην δηεζλψλ ζρέζεσλ (δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, δηεζλείο 
νξγαληζκνί θ.ιπ.) 

538.187 

10 Απαιιαγή, θαηά ηελ εηζαγσγή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζπλεδξίσλ, εθζέζεσλ, εηδψλ πξψηεο 
αλάγθεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσθειψλ ή θηιαλζξσπηθψλ ζθνπψλ 

148.900 

11 Δηδηθέο πξνζσπηθέο απαιιαγέο, θαηά ηελ εηζαγσγή 0 

12 Απαιιαγή θαηά ηελ εηζαγσγή επελδπηηθνχ ρξπζνχ 798.413 

13 Απαιιαγή θαδίλν2,5 56.250.799 

14 Απαιιαγή ηπρεξψλ παηγλίσλ (ΟΠΑΠ θαη Διιεληθά Λαρεία πιελ ΟΓΗΔ θαη εηαηξεηψλ δηαδηθηχνπ πνπ 
έρνπλ άδεηα ππφ ην κεηαβαηηθφ θαζεζηψο ηνπ λ.4002/2011)2,6,7 

275.997.070 

                       ύ ν ο λ ο 1.262.561.211 

   Πηγή:  
 1   Δθηηκήζεηο βάζεη ζηνηρείσλ ηεο ΓΓΠ γηα ηηο πεξηνδηθέο δειψζεηο 2014 (δελ ππνινγίδεηαη ε επίπησζε ησλ αιιαγψλ ζην Παξ. ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ κε ηνπο λ. 4334/2015 θαη λ. 

4336/15). 
 2 Δθηηκήζεηο βάζεη ζηνηρείσλ πνπ καο παξείραλ νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο/θνξείο γηα ην 2014. 
 3  Ο Οξγαληζκφο ENISA ππνιφγηζε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θάλνληαο ρξήζε ελφο ελδεηθηηθνχ ζπληειεζηή 23% επί ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Διιείςεη άιισλ δεδνκέλσλ 

(π.ρ. θαηαλνκή ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλά ζπληειεζηή θ.ιπ.), ε Τπεξεζία ρξεζηκνπνίεζε ηα ζηνηρεία σο είραλ. 
 4    Δθηηκήζεηο βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ  απφ ην ΤΠΔΞ χςνο απαιιαγήο απφ ΦΠΑ ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ιήςεσλ ππεξεζηψλ (ζην εζσηεξηθφ  ηεο ρψξαο) αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκα-

ηνπνίεζή ηνπο ή φρη. 
    5    Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ν ΦΠΑ δελ ππνθαζίζηαηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα κηθηά θέξδε, πνπ θπκαίλεηαη απφ 22% έσο θαη 35% 

αλαιφγσο ηε ρσξνζέηεζε ηνπ θαδίλν. Γηα επηρεηξήζεηο κε ρξήζε 1/7/2014 έσο 30/6/15 ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία απηά σο εθηηκήζεηο γηα ην 2014. 
 6 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ν ΦΠΑ δελ ππνθαζίζηαηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα κηθηά  θέξδε, πνπ ηζνχηαη κε 30%. 
 7 Ζ «Διιεληθά Λαρεία» μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο εληφο ηνπ 2014. 
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Πίνακαρ 7 
ΣΔΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 
 

                                                                                                            (ποζά ζε εςπώ) 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΓΑΠΑΝΩΝ 

Ννζνθνκεία 381.942 

Πνιχηεθλνη 881.647 

Αλάπεξνη 511.276 

Μεηνηθνχληεο 770.925 

Δπηβαηηθά απηνθίλεηα Ηεξψλ Μνλψλ Αγίνπ Όξνπο 75.438 

Σαμί 2.149.147 

Γνλείο κε ηξία ηέθλα 2.442.577 

Γεκφζην – Γήκνη - Κνηλφηεηεο 714.927 

Απηνθίλεηα πνπ επαλαηαμηλνκνχληαη 861.570 

Γηπισκάηεο/ΝΑΣΟ 3.245.895 

Απφζπξζε 74.702.091 

Ζιεθηξνθίλεηα – πβξηδηθά απηνθίλεηα 4.290.089 

ύνολο 91.027.524 

                  Πηγή:  Δθηηκήζεηο κε  βάζε ζηνηρεία ηεο ΓΓΠ. 
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Πίνακαρ 8 
 ΔΙΓΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ (ΔΦΚ) 

ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

 
                   (ποζά ζε εςπώ) 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΔΦΚ 

ΚΟΣΟ-ΑΠΩΛΔΙΑ ΔΟΓΩΝ 

ΠΟΑ 
Δ ΔΤΡΩ 

% 
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ  

ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 

Δλεξγεηαθά πξντφληα 4.107.007.000 558.594.054 13,60 

Βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά 2.418.888.301 760.110 0,03 

Αηζπιηθή αιθνφιε θαη αιθννινχρα πνηά 389.749.483 411.616.238 105,61 

Ηζνπξνππιηθή αιθνφιε 225.845 1.524.315 674,94 

 ύ ν ο λ ο 6.915.870.629 972.494.717 14,06 

 
           Πηγή:  Δθηηκήζεηο κε  βάζε ζηνηρεία ηεο ΓΓΠ. 
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Πίνακαρ 9 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

 
 
 

 

ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΓΑΠΑΝΩΝ 

1. Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (λνηθνθπξηά) 275.296.781 

2. Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 13.757.235 

3. Φνξνινγία θεθαιαίνπ 426.243.853 

4. Απαιιαγέο ζηα αθίλεηα (θιεξνλνκηέο-γνληθέο παξνρέο-κεηαβηβάζεηο θ.ιπ.) - 

5. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) 1.262.561.211 

6. Σέινο ηαμηλφκεζεο νρεκάησλ 91.027.524 

7. Δηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο (ΔΦΚ) 972.494.717 

 ύνολο 3.041.381.321 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΕΚΠΣΩΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΚΡΟ-

ΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ 
       

         

1 Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέ-
πεται 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 συναλλα-
γή και η αξία της συναλλαγής δεν 
κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγο-
ραίας, στη βάση των στοιχείων που 

διαθέτει η φορολογική διοίκηση, 
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία 

απεικόνισης των συναλλαγών της πε-
ριόδου, κατά την οποία πραγματοποι-

ούνται και αποδεικνύονται με κατάλ-
ληλα δικαιολογητικά. 

 Εμπορικές επιχει-
ρήσεις. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
Άρθρο 22) 
 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
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, εκπί-
πτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως ε-

ξής: 
α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι 

το ποσό των 1.000 ευρώ που δεν έ-
χουν εισπραχθεί για διάστημα άνω 

των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δύ-
ναται να σχηματίσει πρόβλεψη επι-
σφαλών 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 επιχει-

ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ  

(Ν.4172/13, 
άρθρο 26, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 
Για προ-
βλέψεις 
από επι-

σφαλείς 
απαιτήσεις 
που σχη-
ματίζονται 

από 
1/1/14 

Κάλυψη επιχει-

ρηματικού κιν-
δύνου από επι-
σφαλείς απαιτή-
σεις –  

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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 α-
παιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί 

οι κατάλληλες ενέργειες για τη δια-
σφάλιση του δικαιώματος είσπραξης 
της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με 
τον ακόλουθο πίνακα: 

Χρόνος υπερημερίας 
(σε μήνες) 

Προβλέψεις 
(%) 

12 50 

18 75 

24 100 
 

         
3 Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα οι φορο-
λογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ε-
νεργητικού 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 χρηματοοι-

κονομικής μίσθωσης 

 Ατομικές επιχει-

ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 24, 
παρ. 1)   
 

Απεριόρι-

στη. 
Για φορο-
λογικές 
περιόδους 

που αρχί-
ζουν από 
1/1/2014. 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσια-

κού στοιχείου της επιχείρησης είναι μι-

κρότερη από 1.500 ευρώ, το εν λόγω 
στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξολο-
κλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που 
αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο. 

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών μπορεί να α-

ναπροσαρμόζεται το ποσό 
που ορίζεται στο εν λόγω 
εδάφιο μία φορά ανά 5 έτη, 
με βάση τα κατάλληλα 

στοιχεία που δημοσιεύονται 
από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-

κές εταιρείες. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 24, 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση 
αποσβέσεων πά-

γιων στοιχείων 
μικρής αξίας - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
5 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι δαπάνες επιστημονικής 
και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο 

Τα κριτήρια χαρακτηρι-

σμού των δαπανών καθορί-
ζονται με π.δ. μετά από 

Ατομικές επιχει-

ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 22Α, 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (προα-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες 
κατά ποσοστό 30%. 

Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο 
εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξη-
θούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδά-
φιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα 

τρία (3) έτη. 

πρόταση των Υπουργών Οι-
κονομικών, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού. 

παρ. 1) γωγή επιστημο-
νικής έρευνας). 

         
6 Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παρο-

χής που προσφέρεται ως χορηγία, για 

την τουριστική ανάπτυξη και προβολή 
της Ελλάδας, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από 
τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρη-
σης που προσέφερε τη χορηγία. 

- Να γίνεται χρηματική 
αποτίμηση της χορηγίας 

από ειδική εκτιμητική 
επιτροπή. 

- Το αφαιρούμενο συνολι-
κό ποσό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 10% των 
καθαρών κερδών που 
προκύπτουν από τα βι-
βλία της επιχείρησης 

που προσέφερε η χορη-
γία. 

Επιχειρήσεις Ν.4276/14 
(άρθρο 42) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις - τουρι-

στική ανάπτυξη. 

  

         

7 Η δαπάνη για την αγορά, την εγκατάστα-
ση, καθώς και για τη σύνδεση φορολογι-
κού μηχανισμού αποσβέννυται είτε εφά-
παξ είτε σε τρεις (3) διαχειριστικές χρή-

σεις κατ’ ίσα ποσά.  Με τον ίδιο τρόπο 
αποσβέννυται και η δαπάνη για την α-
ντικατάσταση μηχανικών αντλιών πετρε-
λαίου πρατηρίων υγρών καυσίμων με 

κατάλληλες ψηφιακές, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για τη σύνδεσή τους με φορο-
λογικό μηχανισμό. 

  Ν. 3220/04 
(άρθρο 30 
παρ. 10) και 
Ν. 3522/06 

(άρθρο 34 
παρ. 17) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω της υπο-
χρεωτικής χρή-
σης φ.τ.μ. από 
τις επιχειρήσεις 

– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (κατα-
πολέμηση φο-

ροδιαφυγής). 

  

         

8 Αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των ε-
πιχειρήσεων, τα οποία προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ ποσό 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για 

κάθε ανάπηρο εργαζόμενο που απασχο-
λούν. 

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

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 4, 
παρ. 10) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για ενί-
σχυση της απα-
σχόλησης ανα-
πήρων - Κοινω-

νική πολιτική 
(δράσεις ΑΜΕΑ). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

9 Τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφο-

ρίας των ΦΔΧ οχημάτων που προβλέπο-
νται στα άρθρα 2 και 14 του 
ν.3887/2010, όπως ειδικότερα καθορί-
ζονται στην παρ. 7 του άρθρου 14 του ως 

άνω νόμου, υπόκεινται σε απόσβεση, ι-
σόποσα σε χρονικό διάστημα από 3 έως 
και 7 έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010 
(ισόποση κατ’ έτος μείωση των καθαρών 

κερδών των μεταφορικών επιχειρήσεων 
που εκμεταλλεύονται ΦΔΧ οχήματα). 

 Μεταφορικές επι-

χειρήσεις, ανεξαρ-
τήτως νομικής 
μορφής με άδειες 
ΦΔΧ οχημάτων, 

πριν την έναρξη 
ισχύος του ν. 
3887/10. 

Ν. 3888/10 

(άρθρο 18, 
παρ. 1) 
Ν. 3887/10 
(άρθρο 14, 

παρ. 7) 
ΠΟΛ 1106/ 
2011 

Έως το 

2017. 

Αντιστάθμιση 

της απώλειας 
κεφαλαίου που 
προέκυπτε για 
τους ιδιοκτήτες 

ΦΔΧ οχημάτων 
με την απελευ-
θέρωση της αγο-
ράς - 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

 Β. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΜΑΣΑ, ΣΟΚΟΙ, 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤ-
ΙΑ) 

       

         
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 χρησιμο-
ποιηθεί ως κύρια κατοικία 

και να είναι εμβαδού μέχρι 
διακόσια (200) τετραγωνικά 
μέτρα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που πα-

ρέχουν τη χρήση 
κατοικίας προς 
ανιόντες ή κατιό-
ντες. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13,

άρθρο 39, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής δι-

καιοσύνης, δε-
δομένου ότι στις 
περιπτώσεις αυ-
τές δεν αποκτά-

ται ουσιαστικά 
εισόδημα - Κοι-
νωνική πολιτική 
(στέγαση). 

  

         
2 Από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία 

εκπίπτει ποσοστό 5% για δαπάνες επι-
σκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλ-

λες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του 
ακινήτου. 

Ο εκμισθωτής ή ο παραχω-
ρών να είναι φυσικό πρό-
σωπο. 

Όσοι δηλώνουν ει-
σόδημα από ακί-
νητη περιουσία. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 39, 

παρ. 3, περ. 
α) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία 

εκπίπτει το μίσθωμα που καταβάλλεται 
στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης. 

 Φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που υ-
πεκμισθώνουν α-

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 39, 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κίνητα. παρ. 3, περ. 

δ) 

         
4 Από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία 

εκπίπτουν οι δαπάνες αντιπλημμυρικών 
έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε 

ποσοστό 10%. 

 Όσοι δηλώνουν ει-
σόδημα από ακί-
νητη περιουσία. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 39, 

παρ. 3, περ. 
ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
5 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. 

 Όσοι δηλώνουν ει-

σόδημα από ακί-
νητη περιουσία. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 39, 
παρ. 3, περ. 
στ) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 

  

         
6 Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος 

οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντό-
κων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί-

ου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. 

 Φυσικά πρόσωπα. ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 37, 

παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
7 Απαλλάσσονται του φόρου οι τόκοι που 

προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδο-
νται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμο-
γή προγράμματος συμμετοχής στην ανα-

διάταξη του ελληνικού χρέους, όπως τα 
ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό Δημό-
σιο στην Ελλάδα. 

 Φυσικά πρόσωπα. ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 37, 
παρ. 3). 

Έως την 

ολοκλήρω-
ση του 
προγράμ-
ματος. 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

8 Η αποζημίωση για απαλλοτρίωση ακινή-
του δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κρά-
τηση ή τέλος. 

 Ιδιοκτήτες φυσικά 
πρόσωπα που ει-
σπράττουν αποζη-
μιώσεις λόγω α-

παλλοτρίωσης. 

Ν. 2882/01 
(άρθρο 13, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
9 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος 

επί των ομολογιών ή τίτλων που εκδίδει η 

Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του 
Ευξείνου Πόντου, συμπεριλαμβανομένων 

 Κάτοχοι ομολο-
γιών ή τίτλων εκ-

δοθέντων από την 
ΤΕΑΕΠ. 

Ιδρυτική 
συμφωνία 

της Τράπε-
ζας Εμπορί-

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 

σχέσεις). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
των τυχόν μερισμάτων ή τόκων εξ αυτών, 
από οποιονδήποτε και αν κατέχονται. 

ου και Ανά-
πτυξης του 

Ευξείνου 
Πόντου (άρ-
θρο 52, παρ. 
3), κυρωθεί-

σα με το ν. 
2380/96. 

         
10 Οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων και 

οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή α-
φορά τους τίτλους αυτούς περιλαμβανο-
μένης και της εκδόσεώς τους, απαλλάσ-
σονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, 

τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή 
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτων. 

 Κάτοχοι τίτλων 

προεσόδων. 

Ν. 2801/00 

(άρθρο 14, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-

στη 

Ενίσχυση κεφα-

λαιαγοράς - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         

11 Οι τόκοι που αποφέρουν οι μετοχοποιή-
σιμοι τίτλοι μέχρι το χρόνο ανταλλαγής 
τους με μετοχές απαλλάσσονται οποιου-

δήποτε φόρου, τέλους χαρτοσήμου και 
λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσί-
ου ή τρίτων. 

 Κάτοχοι μετοχο-
ποιήσιμων τίτλων. 

Ν. 2642/98 
(άρθρο 10, 
παρ. 2,  

τελευταίο 
εδάφιο) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση κεφα-
λαιαγοράς - Οι-
κονομικές σχέ-

σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         

12 Η πρόσθετη αξία που προκύπτει από την 
εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου 
ακίνητης περιουσίας σε τιμή ανώτερη 
από την τιμή κτήσης τους από το μερι-

διούχο, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, 
τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δι-
καίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση 
υπέρ του Δημοσίου, νπδδ και γενικά τρί-

των. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες κ.λπ.  

που είναι μερι-
διούχοι του ΑΚ 
ακινήτων. 

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

(άρθρο 72, 
παρ. 17) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-

ξη. 

  

         
13 Η φορολόγηση των κερδών του Αμοιβαί-

ου Κεφαλαίου Ακινήτων γίνεται σύμφωνα 

με το άρθρο 33 του ν. 3283/04, όπως 
ισχύει.  Με τη φορολογία αυτή εξαντλεί-

 Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-

ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες κ.λπ.  

Ν. 2778/99 
(άρθρο 20, 

παρ. 2) 
Ν.4172/13 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς - Οι-

κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ται και η φορολογική υποχρέωση των 
μεριδιούχων του. 

που είναι μερι-
διούχοι του ΑΚ 

ακινήτων. 

(άρθρο 72, 
παρ. 17) 

ξη. 

         
14 Με την καταβολή του φόρου από την Ε-

ταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιου-

σία εξαντλείται και η φορολογική υπο-
χρέωση των μετόχων της. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-

ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες κ.λπ. 
που είναι μέτοχοι 
της Εταιρείας Ε-

πενδύσεων σε Ακί-
νητη Περιουσία. 

Ν. 2778/99 
(άρθρο 31, 

παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς - Οι-

κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
15 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 

μερισμάτων που διανέμει ναυτική εται-
ρεία του ν. 959/1979 που έχει υπαχθεί 
στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 και δια-
χειρίζεται πλοίο με ελληνική ή ξένη ση-

μαία. 

 Φυσικά πρόσωπα, 

προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

Ν. 959/79 

(άρθρο 60) 
Ν. 27/75 
(άρθρο 26), 
όπως τροπο-

ποιήθηκε με 
άρθρο 24 
παρ. 1 του 

Ν.4110/13 
Ν.4172/13 
(άρθρο 72, 
παρ. 14) 

Απεριόρι-

στη 

Ενίσχυση της 

ναυτιλίας - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         
 Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ – ΜΕΙΩΕΙ ΣΟ ΕΙ-

ΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΣΑ-
ΒΙΒΑΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 

       

         
1 Δεν υπόκειται σε φόρο το εισόδημα που 

προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης 
μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή 

αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέ-
χει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
με ποσοστό μικρότερο από 0,5% και οι 
μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτη-

θεί από 1/1/2009 και εξής. 

Βλ. περιγραφή διάταξης Φυσικά πρόσωπα 
που μεταβιβάζουν 
τίτλους. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 42, 

παρ. 1, περ. 
β) 

Απεριόρι-
στη 

Φορολογική δι-
καιοσύνη (α-
παλλαγή μικρο-

μετόχων). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας 

τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν 

από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελλη-
νικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων 
με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με 
άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή του προ-

γράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη 
του ελληνικού χρέους. 

 Φυσικά πρόσωπα. ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 42, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

   

         
3 Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδημα 

που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που εί-
ναι 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 άρ-
θρο 42). 

Να υποβάλλονται στη φο-

ρολογική διοίκηση δικαιο-
λογητικά που αποδεικνύ-
ουν τη φορολογική τους κα-
τοικία. 

Φυσικά πρόσωπα 

που είναι φορολο-
γικοί κάτοικοι σε 
κράτη με τα οποία 
η Ελλάδα έχει συ-

νάψει ΣΑΔΦ. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 42, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη 

  

         

4 Απαλλάσσεται του φόρου το εισόδημα 
από υπεραξία μεταβίβασης κρατικών 
ομολόγων και εντόκων γραμματίων του 

Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νο-
μικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που 
δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας 
και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκα-

τάσταση. 

 Νομικά πρόσωπα 
ή νομικές οντότη-
τες που δεν είναι 

φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας 
και δεν έχουν 
στην Ελλάδα μό-

νιμη εγκατάσταση. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 47, 

παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ – ΜΕΙΩΕΙ ΣΟ ΕΙ-

ΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

       

         
1 Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχεί-

ρηση φορολογούνται με συντελεστή 13% 

(αντί της φορολόγησης στην κλίμακα των 
κερδών από επιχειρηματική δραστηριό-
τητα). 

 Φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν ατο-

μική αγροτική ε-
πιχείρηση. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 29, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις - Αγρο-

τική ανάπτυξη. 

  

         

2 Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική α-
γροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, 

Βλ. περιγραφή διάταξης Φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν ατο-

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις - Αγρο-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό 
του κέρδους από αγροτική επιχειρημα-

τική δραστηριότητα οι αγροτικές ενισχύ-
σεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται 
στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολι-
τικής κατά το μέρος που δεν υπερβαί-

νουν τις 12.000 ευρώ, οι δε αγροτικές 
αποζημιώσεις στο σύνολό τους, δεν συ-
νυπολογίζονται. 

μική αγροτική ε-
πιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

άρθρο 21, 
παρ. 1)  

τική ανάπτυξη. 

         

3 Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλω-
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 (κλίμακα φορολό-
γησης κερδών από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα) μειώνεται κατά 50%, εφόσον 

το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημά τους από 
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υ-
περβαίνει τις 10.000 ευρώ. 

Βλ. περιγραφή διάταξης. Φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν επι-
χειρηματική δρα-
στηριότητα. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 29, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

51.710 2.606.693 

         
4 Για τους φορολογούμενους που κατοι-

κούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό 
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 

κάτω από 3.100 κατοίκους, το φορολο-
γητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου 
της κλίμακας της παραγράφου 1 (του 
άρθρου 29) αυξάνεται κατά 50%, προ-

κειμένου να υπολογιστεί το ποσό του 
φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους. 

Βλ. περιγραφή διάταξης. Φορολογούμενοι 
που ασκούν επι-
χειρηματική δρα-

στηριότητα και 
κατοικούν σε νη-
σιά με πληθυσμό 
κάτω των 3.100 

κατοίκων. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 29, 

παρ. 5) 

Έως 
31/12/15. 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-

τική. 

5.319 
(αφορά περι-
πτώσεις 4 και 

5) 

55.008 

         
5 Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 

εφαρμόζονται και για το νησί της Κεφα-
λονιάς. 

 Φορολογούμενοι 

που ασκούν επι-
χειρηματική δρα-
στηριότητα και 
κατοικούν στην 

Κεφαλονιά. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 72, 
παρ. 30) 

Για εισο-

δήματα 
που απο-
κτώνται 
από 

1/1/14 
έως 

Ελάφρυνση λό-

γω του σεισμού 
που σημειώθηκε 
τον Ιανουάριο 
του 2014 - Κοι-

νωνική πολιτική. 

5.319 

(αφορά περι-
πτώσεις 4 και 
5) 

55.008 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
31/12/15. 

         

6 Απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη φυ-
σικών προσώπων και των ατομικών επι-
χειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων όπως ορί-

ζονται στη Σύσταση 2003/36/ΕΚ της 
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη 
διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας προς την εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ ή άλλο 

προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους 
στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φω-
τοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα 
(10) kw». 

Να προηγείται απόφαση 
των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων, η οποία 
εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 άρθρου 14 ν. 
3468/2006 ΦΕΚ 8Α. 

Ιδιώτες και ατομι-
κές επιχειρήσεις. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 29, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 
 

Περιβάλλον   

         
7 Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου στις ε-

πιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά ή υ-
πηρεσίες στους φορείς γενικής κυβέρνη-

σης 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) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή γρα-
φειοκρατίας και 
απλοποίηση του 

συστήματος – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
8 Η χρηματική αποζημίωση για την ολική 

ή μερική κατεδάφιση κτιρίου απαλλάσ-

σεται από το φόρο. 

 Επιχειρήσεις που 
κατέχουν ακίνητα 

που βρίσκονται 
στα νησιά του Αι-
γαίου. 

Ν. 3201/03 
(άρθρο 4, 

περ. α) 

 Κίνητρο για την 
αποκατάσταση 

και ανάδειξη του 
φυσικού και 
δομημένου πε-
ριβάλλοντος των 

νησιών του Αι-
γαίου - Περι-
βάλλον. 

  

         

9 Κατ’ εξαίρεση, για τις αμοιβές που ει-
σπράττονται από εργολήπτες κατασκευής 
κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικια-
στών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτι-

κών ή λιμενικών προσόδων ο συντελε-
στής είναι 3% επί της αξίας του υπό κα-

 Εργολήπτες τεχνι-
κών έργων, ενοι-
κιαστές δημοσίων, 
δημοτικών και 

κοινοτικών ή λι-
μενικών προσό-

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 64, 
παρ. 1, περ. 

δ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τασκευή έργου ή του μισθώματος, ανε-
ξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική ο-
ντότητα (αντί συντελεστή 20%). 

δων. 

         
10 Για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς ο 

προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται σε 
4% ή 10%, κατά περίπτωση, επί της 
συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελε-
τών και σχεδίων που αφορούν διάφορα 

έργα (αντί να παρακρατηθεί φόρος 20% 
στις αμοιβές αυτές). 

Η άδεια για τη μελέτη ή ε-

πίβλεψη των έργων πρέπει 
να θεωρηθεί από δημόσια 
αρχή. 

Αρχιτέκτονες και 

μηχανικοί. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 69, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομική α-

νάπτυξη. 

  

         
11 Απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη των 

επιχειρήσεων των περ. β΄, ε΄, στ΄ του άρ-
θρου 45 του ΚΦΕ, εφόσον αυτές εμπί-
πτουν στην έννοια των πολύ μικρών επι-
χειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 

2003/361/EU της Επιτροπής της 6ης 
Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμε-
νης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εται-

ρεία ΔΕΗ ΑΕ ή άλλο προμηθευτή, μετά 
από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συ-
στημάτων έως 10 kw». 

- Να προηγείται απόφαση 

των Υπουργών Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δημοσίων Έρ-

γων, η οποία να εκδίδε-
ται σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 14 ν. 

3468/2006. 
- Τα κέρδη να εμφανίζο-

νται σε ειδικό λογαρια-
σμό με την ονομασία 

«Ειδικό Πρόγραμμα Α-
νάπτυξης Φωτοβολταϊ-
κών Συστημάτων έως 10 
kw» (σε περίπτωση δια-

νομής ή κεφαλαιοποίη-
σής τους, τα κέρδη φο-
ρολογούνται βάσει του 
ν.4172/2013 κατά το 

χρόνο διανομής ή κεφα-
λαιοποίησής τους. 

Προσωπικές εται-

ρείες, κοινοπραξί-
ες, κοινωνίες α-
στικού δικαίου, 
αστικές κερδο-

σκοπικές εταιρείες 
κ.λπ. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 58, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-

στη 

Περιβάλλον   

         
12 Για τους φορολογούμενους των περιπτώ-

σεων β΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 45, οι 
συντελεστές της παραγράφου 1 (του άρ-

Βλ. περιγραφή διάταξης Προσωπικές εται-

ρείες, κοινοπραξί-
ες, κοινωνίες, α-

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 58, 

Έως 

31/12/15. 

Έμμεση οικονο-

μική ενίσχυση – 
Οικονομικές 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
θρου 58) μειώνονται κατά ποσοστό 40% 
για τα κέρδη που προκύπτουν από επι-

χειρηματική δραστηριότητα που ασκείται 
σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 
κατοίκους. 

στικές κερδοσκο-
πικές ή μη εται-

ρείες κ.λπ., που 
ασκούν επιχειρη-
ματική δραστηριό-
τητα σε νησιά με 

πληθυσμό κάτω 
από 3.100 κατοί-
κους. 

παρ. 4) σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         

13 Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 58 
εφαρμόζονται και για το νησί της Κεφα-
λονιάς. 

 Προσωπικές εται-
ρείες, κοινοπραξί-
ες, κοινωνίες, α-
στικές κερδοσκο-

πικές ή μη κ.λπ., 
που ασκούν επι-
χειρηματική δρα-
στηριότητα στο 

νησί της Κεφαλο-
νιάς. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 72, 
παρ. 30) 

Για κέρδη 
που προ-
κύπτουν 
από 

1/1/14 
έως 
31/12/15. 

Ελάφρυνση λό-
γω σεισμού που 
σημειώθηκε τον 
Ιανουάριο του 

2014 – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         

14 Τα ασφαλιστήρια που συνάπτει ο Οργα-
νισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσε-
ων (ΟΑΕΠ), καθώς και τα δικαιώματα 
που απορρέουν από αυτά, τα ασφάλι-

στρα 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-
σμένοι στον 
ΟΑΕΠ. 

Ν. 1796/88 
(άρθρο 16, 
παρ. 1) 
 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση των 
εξαγωγών - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-

ξη. 

  

         
15 Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας 

οι αγροτικές εκτάσεις κατά την αγορά 
τους από τις εταιρείες χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. 

 Ατομικές, επιχει-

ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

Ν. 2520/97 

(άρθρο 25, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Αγροτική ανά-

πτυξη (γεωργία). 

  

         

16 Απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη 
από την πώληση των ακινήτων στην εται-

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-

Ν. 3156/03 
(άρθρο 14, 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικό-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ρεία ειδικού σκοπού της παρ. 6 του άρ-
θρου 11 του ν. 3156/03. 

κές εταιρείες. παρ. 8) τητας - Οικονο-
μικές σχέσεις 

και ανάπτυξη. 
         

17 Τα κέρδη από τη μεταβίβαση απαιτήσε-

ων στην εταιρεία ειδικού σκοπού των άρ-
θρων 10 και 11 του ν. 3156/03 απαλ-
λάσσονται από το φόρο εισοδήματος. 

Έκδοση και διάθεση ομο-

λογιών οποιοδήποτε είδους 
από την εταιρεία ειδικού 
σκοπού. 

Ατομικές επιχει-

ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

Ν. 3156/03 

(άρθρο 14, 
παρ. 7) 

Απεριόρι-

στη 

Διευκόλυνση εί-

σπραξης απαι-
τήσεων - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
18 Απαλλάσσεται του φόρου η υπερτίμηση 

από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακι-
νήτου. 

α) Το ακίνητο να ιδιοχρη-
σιμοποιείται ή να έχει 
ιδιοχρησιμοποιηθεί για 

την άσκηση του αντι-
κειμένου των εργασιών 
της επιχείρησης. 

β) Να εμφανίζεται σε ιδιαί-

τερο λογαριασμό αφο-
ρολόγητου αποθεματι-
κού. 

Προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

Ν.2238/94, 
(άρθρο 28, 
παρ. 3, περ. 

ζ), 
ΚΦΕ  
(Ν.4172/13, 
άρθρο 72, 

παρ. 13) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής δι-
καιοσύνης - Οι-

κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         

19 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 
η υπεραξία που αποκτούν οι επιχειρή-
σεις κατά την εισφορά των ακινήτων 
τους, τα οποία βρίσκονται εντός των Πε-

ριοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Α-
νάπτυξης (ΠΟΤΑ) της παρ. 3 του άρθρου 
29 του ν. 2545/97 σε επιχείρηση-φορέα 

ίδρυσης και εκμετάλλευσης ΠΟΤΑ. 

Εμφάνιση της υπεραξίας σε 
ιδιαίτερο λογαριασμό αφο-
ρολόγητου αποθεματικού. 

Επιχειρήσεις Ν.2238/94 
(άρθρο 28, 
παρ. 3, περ. 
ζ) 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 72, 

παρ. 13) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
20 Η υπεραξία που προκύπτει από την πώ-

ληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο 
στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εται-
ρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της 

πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται 
από το φόρο. 

Εμφάνιση της υπεραξίας σε 
ιδιαίτερο λογαριασμό αφο-

ρολόγητου αποθεματικού. 
Φορολόγηση σε περίπτωση 
διανομής ή διάλυσης της 
επιχείρησης, καθώς και λό-

γω λύσης της σύμβασης ή 
υποκατάστασης του μισθω-
τή από νέο πρόσωπο. 

Επιχειρήσεις Ν.2238/94 
(άρθρο 28, 

παρ. 3, περ. 
ζ) 
ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 72, 
παρ. 13) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
ταμειακής ρευ-

στότητας των ε-
πιχειρήσεων – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         
         

 Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 
ΜΙΘΩΣΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

       

         

1 Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδημα 
που αποκτάται κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους από αλλοδαπό διπλωμα-
τικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυ-

σικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρε-
σβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο 
ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη 
διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που 

είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και 
κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, κα-
θώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο που 
εργάζεται σε θεσμικό όργανο της ΕΕ ή 

διεθνούς οργανισμού που έχει εγκατα-
σταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την ο-
ποία εφαρμόζει η Ελλάδα. 

Όπως περιγράφονται στη 
διάταξη (π.χ. κατοχή δι-
πλωματικής ιδιότητας, ερ-
γασία σε θεσμικό όργανο 

της ΕΕ ή διεθνή οργανισμό 
κ.λπ.) 

Φυσικά πρόσωπα 
που πληρούν τις 
απαιτούμενες 
προϋποθέσεις (δι-

πλωμάτες, πρε-
σβευτές, εργαζό-
μενοι αλλοδαποί 
σε πρεσβείες, 

προξενεία, εργα-
ζόμενοι σε θεσμι-
κό όργανο της ΕΕ, 
κ.λπ.) 

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

α) 
  

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         

2 Απαλλάσσεται από το φόρο η διατροφή 
που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα 
με δικαστική απόφαση ή συμβολαιο-
γραφική πράξη. 

 Φυσικά πρόσωπα 
που λαμβάνουν 
διατροφή. 

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

β) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         

3 Απαλλάσσεται του φόρου η σύνταξη που 

καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου 
και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων 
πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρη-

νικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, 
που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές 
τους. 

Να είναι ανάπηροι ή θύμα-

τα πολέμου ή στρατιωτικοί 
που έπαθαν κατά τη διάρ-
κεια της υπηρεσίας τους. 

Ανάπηροι πολέ-

μου και θύματα ή 
οικογένειες θυμά-
των πολέμου. 

Στρατιωτικοί ανά-
πηροι ειρηνικής 
περιόδου και οι 
οικογένειές τους. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 14, 
παρ. 2, περ. 

γ) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 

  

         

4 Απαλλάσσεται του φόρου το εξωιδρυμα-
τικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό 

που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες 

 ΑΜΕΑ ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 14, 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 

ΑΜΕΑ). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ατόμων με αναπηρία. παρ. 2, περ. 

δ) 
         

5 Απαλλάσσονται του φόρου οι μισθοί, συ-
ντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χο-

ρηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρίες. 

Να παρουσιάζουν αναπηρία 
με ποσοστό τουλάχιστον 

80% 

Άτομα με αναπη-
ρία τουλάχιστον 

80%. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 14, 
παρ. 2, περ. 
ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 

ΑΜΕΑ). 

  

         

6 Απαλλάσσεται του φόρου κατά ποσοστό 
65% το επίδομα επικίνδυνης εργασίας 
που καταβάλλεται με τη μορφή πτητι-

κού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξι-
πτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων κατα-
στροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματι-
κούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, 

της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού 
Σώματος, καθώς και η ειδική αποζημίω-
ση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νο-

σηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα 
ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν 
διατεταλμένη υπηρεσία με αεροπορικά 
μέσα για παροχή Α΄ βοηθειών. 

 Αξιωματικοί, υπα-
ξιωματικοί και 
οπλίτες των Ενό-

πλων Δυνάμεων, 
των σωμάτων α-
σφαλείας, της πυ-
ροσβεστικής υπη-

ρεσίας και του λι-
μενικού σώματος 
κ.λπ. 
Ιατροί, πληρώμα-

τα ασθενοφόρων 
και νοσηλευτικό 
προσωπικό του 
ΕΚΑΒ, που εκτε-

λούν διατεταγμένη 
υπηρεσία με αε-
ροπορικά μέσα 
για παροχή Α΄ 

Βοηθειών. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 14, 

παρ. 2, περ. 
θ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
7 Απαλλάσσεται από το φόρο το επίδομα 

ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ στους 
δικαιούχους ανέργους. 

Το άθροισμα των λοιπών ει-

σοδημάτων του φορολογού-
μενου να μην υπερβαίνει ε-
τησίως τις 10.000 ευρώ. 

Άνεργοι ΚΦΕ 

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

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 

235.829 4.037.128 

         
8 Απαλλάσσεται από το φόρο το επίδομα 

κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) που κα-
ταβάλλεται στους δικαιούχους. 

 Συνταξιούχοι ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 14, 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

313.055 5.961.415 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
παρ. 2, περ. 
ζ) 

         
9 Από τον υπολογισμό του εισοδήματος 

από μισθωτή εργασία εξαιρείται η απο-
ζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και 

η ημερήσια αποζημίωση που έχουν κα-
ταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλει-
στικά για σκοπούς της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του εργοδότη. 

 Μισθωτοί  ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 14, 

παρ. 1, περ. 
α) 

Απεριόρι-
στη 

Η αποζημίωση 
που δίδεται για 
κάλυψη δαπα-

νών δεν θεωρεί-
ται εισόδημα – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         

10 Από τον υπολογισμό του εισοδήματος 
από μισθωτή εργασία εξαιρείται η παρο-

χή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα τα-
μεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργα-
νισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγ-
γελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με 

νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρ-
τώμενα μέλη του ασφαλισμένου. 

 Μισθωτοί ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 14, 
παρ. 1, περ. 
στ) 

Απεριόρι-
στη 

Οι παροχές αυ-
τές είναι αντα-

ποδοτικές των 
εισφορών που 
έχουν καταβάλ-
λει οι μισθωτοί – 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
11 Από τον υπολογισμό του εισοδήματος 

από μισθωτή εργασία εξαιρείται η απο-
ζημίωση για έξοδα κίνησης που κατα-
βάλλονται από τον εργοδότη για υπηρε-
σιακούς λόγους. 

Να αφορούν έξοδα κίνησης 

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

από νόμιμα παραστατικά. 

Μισθωτοί ΚΦΕ 

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

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 

  

         
12 Από τον υπολογισμό του εισοδήματος 

από μισθωτή εργασία εξαιρούνται οι 
κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών τα-
μείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο. 

 Μισθωτοί ΚΦΕ 

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

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 

  

         
13 Από τον υπολογισμό του εισοδήματος 

από μισθωτή εργασία εξαιρούνται οι α-
σφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο 

εργαζόμενος, περιλαμβανομένων των ει-
σφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ 
των επαγγελματικών ταμείων που έχουν 

 Μισθωτοί ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 14, 

παρ. 1, περ. 
ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
συσταθεί με νόμο. 

         

14 Από τον υπολογισμό του εισοδήματος 
από μισθωτή εργασία εξαιρείται το επί-
δομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υ-
παλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών 

και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υ-
πηρεσιών. 

 Μισθωτοί που υ-
πηρετούν στην 
αλλοδαπή. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 14, 
παρ. 1, περ. 

γ) 

Απεριόρι-
στη 

Αντιμετώπιση 
των πρόσθετων 
δαπανών, στις 
οποίες υποβάλ-

λονται οι υπάλ-
ληλοι από τη δι-
αμονή τους στο 
εξωτερικό - Κοι-

νωνική πολιτική. 

  

         
15 Από τον υπολογισμό του εισοδήματος 

από μισθωτή εργασία εξαιρείται η αξία 

των διατακτικών σίτισης αξίας έως 6 ευ-
ρώ ανά εργάσιμη ημέρα. 

 Μισθωτοί ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 14, 
παρ. 1, περ. 
ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         

16 Από τον υπολογισμό του εισοδήματος 
από μισθωτή εργασία εξαιρούνται οι πα-
ροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού 

των 27 ευρώ ετησίως. 

 Μισθωτοί ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 14, 

παρ. 1, περ. 
η) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
17 Από τον υπολογισμό του εισοδήματος 

από μισθωτή εργασία εξαιρούνται τα α-
σφάλιστρα που καταβάλλονται από τον 
εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαρια-
σμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδι-

κών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 
συμβολαίων. 

 Εργαζόμενοι ΚΦΕ 

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

Απεριόρι-

στη 

Κίνητρο για 

πρόσθετη ασφά-
λιση προσωπι-
κού – Κοινωνική 
πολιτική. 

  

         
18 Από τον υπολογισμό του εισοδήματος 

από μισθωτή εργασία εξαιρούνται τα α-
σφάλιστρα που καταβάλλονται από τον 
εργοδότη για τη νοσοκομειακή και ια-
τροφαρμακευτική κάλυψη του υπαλλη-

λικού του προσωπικού ή για την κάλυψη 
του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του 

Το ποσό των ασφαλίστρων 

να μην ξεπερνά τα 1.500 
ευρώ ετησίως ανά εργαζό-
μενο. 

Εργαζόμενοι ΚΦΕ 

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

Απεριόρι-

στη 

Κίνητρο για 

πρόσθετη ασφά-
λιση προσωπι-
κού – Κοινωνική 
πολιτική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

         

19 Ο παρακρατούμενος φόρος των μισθω-
τών μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις 
εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή 
του. 

 Μισθωτοί και συ-
νταξιούχοι. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 60, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ελάφρυνση ε-
πειδή ο φόρος 
παρακρατείται 
στην πηγή – 

Κοινωνική πολι-
τική. 

3.219.942 54.746.433 

         
20 Δεν επιβάλλεται φόρος επί του μισθού 

και των αποδοχών που καταβάλλει η 
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευ-
ξείνου Πόντου στους διευθυντές, ανα-
πληρωτές διευθυντές, αξιωματούχους ή 

υπαλλήλους της τράπεζας, συμπεριλαμ-
βανομένων και των εμπειρογνωμόνων 
που λειτουργούν κατ’ εντολή της. 

 Διευθυντές, ανα-

πληρωτές διευθυ-
ντές κ.λπ. της 
Τράπεζας Εμπορί-
ου και Ανάπτυξης 

του Ευξείνου Πό-
ντου. 

Ιδρυτική 

συμφωνία 
της Τράπε-
ζας Εμπορί-
ου και Ανά-

πτυξης του 
Ευξείνου 
Πόντου (άρ-
θρο 52, παρ. 

2), κυρωθεί-
σα με το ν. 
2380/1996. 

Απεριόρι-

στη 

Δράσεις στο εξω-

τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
21 Αφαιρείται το 25% του ακαθάριστου πο-

σού της βουλευτικής αποζημίωσης ως 
τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη των δα-

πανών μίσθωσης πολιτικών γραφείων και 
λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουρ-
γήματος. 

Βουλευτική ιδιότητα Βουλευτές Ν. 3016/02 
(άρθρο 36 
παρ.2) 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 5 
παρ.12) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (νο-

μοθετικά και ε-
κτελεστικά όρ-
γανα). 

  

         

 Σ.  ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο τα χρηματι-
κά ποσά που καταβάλλονται στους ανα-

γνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε 
αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην 
Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και 
σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για α-

ναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η ο-
ποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από 

 Αναγνωρισμένοι 
πολιτικοί πρόσφυ-

γες, πρόσωπα που 
διαμένουν προσω-
ρινά στην Ελλάδα 
για ανθρωπιστι-

κούς λόγους. 

ΚΦΕ  
(Ν.4172/13 

άρθρο 14, 
παρ. 2, περ. 
η) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (πρόσφυ-

γες). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη, από φορείς που υ-

λοποιούν προγράμματα παροχής οικο-
νομικής ενίσχυσης προσφύγων, τα οποία 
χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμο-
στεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

(ΟΗΕ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
         

2 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
υπάγεται σε φορολογική υποχρέωση 

στην Ελλάδα και επενδύει στην παραγω-
γή κινηματογραφικού έργου μεγάλου 
μήκους, με προορισμό την προβολή σε 
κινηματογραφική αίθουσα απαλλάσσεται 

από το φόρο που του αναλογεί για ποσό 
ίσο με: 
α) το 40% του ποσού που επένδυσε, ε-

φόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

δεν δραστηριοποιείται επαγγελματικά 
στον οπτικοακουστικό τομέα, δεν είναι 
μέτοχος ΑΕ ή ΕΠΕ ή μέλος ΟΕ, ΕΕ ή 

κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται 
στον οπτικοακουστικό τομέα, 

β) το 20% του ποσού που επένδυσε, ε-
φόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

δραστηριοποιείται επαγγελματικά 
στον οπτικοακουστικό τομέα ή είναι 
μέτοχος ΑΕ ή ΕΠΕ ή μέλος ΟΕ, ΕΕ ή 
κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται 

στον οπτικοακουστικό τομέα. 

- Το συνολικό ποσό της ε-
πένδυσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 20% του 
συνολικού φορολογητέου 
εισοδήματος. 

- Το ποσό της επένδυσης 

πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται αποκλειστικά για την 
εξόφληση δαπανών που 
διενεργούνται στην Ελλά-

δα. 
- Για λοιπές προϋποθέσεις 

βλέπε περιγραφή. 

Φυσικά πρόσωπα, 
προσωπικές εται-

ρείες. 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 73, 

παρ. 9-13) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση κινη-
ματογραφικής 

παραγωγής – 
Πολιτισμός. 

12 
(φυσικά πρό-

σωπα) 

4.976 

         
3 Δεν υπόκειται σε φορολογία το στεγαστι-

κό επίδομα φοιτητών. 
 Φοιτητές Ν. 3220/04 

(άρθρο 10, 

παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-

δευση). 

  

         
4 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο το ενιαίο 

επίδομα στήριξης τέκνων. 
- Χορηγείται σε συγκεκρι-

μένες κατηγορίες προ-

σώπων, εφόσον έχουν 
μόνιμη και συνεχή δεκα-

Γονείς με εξαρτώ-
μενα τέκνα. 

Ν. 4093/12 
(υποπαρ. 

ΙΑ2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ενίσχυση 

της οικογένειας). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ετή διαμονή στην Ελλάδα 
και τα εξαρτώμενα τέκνα 

τους βρίσκονται στην Ελ-
λάδα (περ. 6). 

- Τα τέκνα θα πρέπει να 
πληρούν ορισμένες προ-

ϋποθέσεις (περ.3) 
         

5 Από 01/01/2013 και μετά το ειδικό ε-
πίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του 

άρθρου 40 του ν. 4141/2013 δεν προ-
σμετράται στο καθαρό, ετήσιο εισόδημα 
και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδή-
ματος. 

 Τρίτεκνες και πο-
λύτεκνες οικογέ-

νειες. 

Ν. 4254/14 
(Υποπαρά-

γραφος Β2, 
περ. 7α) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ενίσχυση 

της οικογένειας) 

  

         
6 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 έ-
ναρξη χορήγησής του. 

 Γονείς με εξαρτώ-
μενα τέκνα - Τρί-
τεκνες και πολύ-

τεκνες οικογένει-
ες. 

Ν. 4254/14 
(Υποπαρά-
γραφος Β2, 

περ. 7β) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ενίσχυση 
της οικογένειας). 

  

         
7 Από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ε-

ξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα ει-
σοδήματα των προσώπων που είναι ολι-
κώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων 
που παρουσιάζουν βαριές κινητικές α-

ναπηρίες σε ποσοστό από 80% και άνω, 
οι αποζημιώσεις μισθωτών (λόγω διακο-
πής της εργασιακής σχέσης), καθώς και 
οι εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και 

ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ 
βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων και τα 
εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 

4153/1961, αν.ν. 513/1968, ν.103/ 
1975 και 303/1976. 

 Φυσικά πρόσωπα 

που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που 
ορίζονται στη διά-
ταξη. 

Ν. 3986/11 

(άρθρο 29) 

Έως χρήση 

2016. 

Κοινωνική πολι-

τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

8 Από την υποχρέωση καταβολής της ειδι-

κής εισφοράς αλληλεγγύης εξαιρούνται 
οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγε-
γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του  
ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επί-

δομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανι-
σμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίω-
σης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. 

Βλ. περιγραφή διάταξης. Άνεργοι που πλη-

ρούν τις προϋπο-
θέσεις που ορίζει 
ο νόμος. 

Ν. 3986/11 

(άρθρο 29) 

Έως χρήση 

2016. 

Κοινωνική πολι-

τική. 

  

         

9 Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής 
εισφοράς εξαιρούνται οι μακροχρόνια 
άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμέ-
νοι στους καταλόγους προσφερομένων 

προς ναυτολόγηση του Γραφείο Ευρέσε-
ως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχε-
τικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών 

που λειτουργούν ως παραρτήματά του, 
καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα α-
νεργίας από τον εν λόγω φορέα, εφόσον 

κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν 
πραγματικά εισοδήματα. 

Βλ. περιγραφή διάταξης Άνεργοι ναυτικοί 
που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που 
ορίζει ο νόμος. 

Ν.3986/11 
(άρθρο 29) 

Έως χρήση 
2016. 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
10 Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις κατα-

βολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός 
αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι 
εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι 
επαγγελματίες που ασκούν τη δραστη-

ριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 
πεντακοσίους (500) κατοίκους και σε 
νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό 
(3.100) κατοίκους. 

Να ασκείται να δραστηριό-

τητα σε χωριά με πληθυσμό 
έως πεντακοσίους (500) κα-
τοίκους και σε νησιά κάτω 
από τρεις χιλιάδες εκατό 

(3.100) κατοίκους. 

Εμπορικές επιχει-

ρήσεις και ελεύ-
θεροι επαγγελμα-
τίες. 

Ν. 3986/11 

(άρθρο 31, 
παρ. 3 ) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
11 Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος 

ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η 
ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλμα-

τος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) 
έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών. 

Να μην έχουν παρέλθει πέ-
ντε (5) έτη από την πρώτη 
έναρξη. 

Ατομικές εμπορι-
κές επιχειρήσεις 
και ατομική ά-

σκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος.  

Ν. 3986/11 
(άρθρο 31, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

12 Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος 

οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων 
εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπο-
νται τρία (3) έτη από το έτος συνταξιοδό-
τησής του. 

Να υπολείπονται τρία (3) 

έτη από το έτος συνταξιοδό-
τησης του επιτηδευματία. 

Ατομικές επιχει-

ρήσεις. 

Ν. 3986/11 

(άρθρο 31, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

27.571 13.604.567 

         
13 Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος 

τα πρόσωπα που ασκούν ατομική επι-
χείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και πα-

ρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη 
του 80%. 

Εφόσον παρουσιάζουν ανα-
πηρία ίση ή μεγαλύτερη 
του 80%. 

Πρόσωπα με ανα-
πηρία που ασκούν 
ατομική επιχείρη-

ση ή ελευθέριο 
επάγγελμα. 

Ν. 3986/11 
(άρθρο 31, 
παρ. 1) 

Ν. 4305/14 
(άρθρο 48, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

48.825 
(αφορά την 
περ. 13 και 

την περ. 7 μό-
νο ως προς τα 
άτομα με κι-
νητική ανα-

πηρία 80% 
και άνω) 

771.262 

         
14 Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που το 

εισόδημά τους προέρχεται από ατομική 
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευ-
θέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη 

σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/και 
νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθάρι-
στων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) 
φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, τα ποσά 

του τέλους επιτηδεύματος εξακολουθούν 
να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν το οικο-
νομικό έτος 2012. 

Βλ. περιγραφή. Φυσικά πρόσωπα 

που αποκτούν ει-
σόδημα από την 
άσκηση ατομικής 

επιχείρησης ή ε-
λευθέριου επαγ-
γέλματος. 

Ν. 3986/11 

(άρθρο 31, 
παρ. 1) 
Ν. 4110/13 

(άρθρο 10, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

 Ζ. ΜΕΙΩΕΙ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ ΣΑ ΝΟΙ-
ΚΟΚΤΡΙΑ 

       

         
1 Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού 200 ευ-

ρώ προβλέπεται για το φορολογούμενο 
και τα εξαρτώμενα μέλη του, σε περι-
πτώσεις αναπηρίας. 

Να πρόκειται: 

α) για άτομα με αναπηρία 
67% τουλάχιστον με βάση 
τη γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή της 
ΑΣΥΕ, 

β) για ανάπηρους αξιωματι-
κούς ή οπλίτες, οι οποίοι 

Οι φορολογούμε-

νοι που οι ίδιοι ή 
τα εξαρτώμενα μέ-
λη τους παρουσιά-
ζουν τα εν λόγω 

προβλήματα. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 17) 

Απεριόρι-

στη 

Παροχή έμμε-

σης οικονομικής 
ενίσχυσης - Κοι-
νωνική Πολιτική 
(δράσεις ΑΜΕΑ). 

180.052 14.468.990 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
έχουν αποστρατευτεί ή/και 
αξιωματικοί, οι οποίοι υπέ-

στησαν τραύμα ή νόσημα 
που επήλθε λόγω κακου-
χιών σε πολεμική περίοδο, 
γ) για θύματα πολέμου, ή 

τρομοκρατικών ενεργειών 
που δικαιούνται να λαμβά-
νουν σύνταξη από πολεμική 
αιτία, συμπεριλαμβανομέ-

νων μελών των οικογενειών 
αξιωματικών και οπλιτών 
που απεβίωσαν κατά την 
εκτέλεση διατεταγμένης 

υπηρεσίας, τα οποία δικαι-
ούνται να λαμβάνουν σύ-
νταξη από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, 

δ) για άτομα που δικαιού-
νται σύνταξη από το δημό-
σιο 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 

21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ (εφό-

σον ο φόρος που προκύπτει είναι μι-
κρότερος των 2.100 ευρώ το ποσό της 
μείωσης περιορίζεται στο ποσό του 
αναλογούντος φόρου), 

β) για φορολογητέο εισόδημα πάνω από 
21.000 ευρώ το ποσό της μείωσης πε-
ριορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 
ευρώ εισοδήματος. Όταν το φορολογη-

τέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 
42.000 ευρώ, δεν χορηγείται μείωση 

Για το φορολογικό έτος 

2014 η προσκόμιση απο-
δείξεων για δαπάνες αγοράς 
και λήψης υπηρεσιών σε 
ποσοστό 10% του φορολο-

γητέου εισοδήματος και το 
ποσό των αποδείξεων δεν 
απαιτείται να υπερβαίνει το 
ποσό των 10.500 ευρώ. 

Όσοι φορολογού-

μενοι αποκτούν 
εισόδημα από μι-
σθωτή εργασία και 
συντάξεις, βάσει 

του άρθρου 12. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13,
άρθρο 16 
και άρθρο 
72, παρ. 25) 

 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
φόρου. 

         

3 Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά πο-
σοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα 
ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 
του φορολογούμενου, κατά το μέρος που 

δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά τα-
μεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και 
εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φο-
ρολογητέου εισοδήματος. Το ποσό της 

μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 
ευρώ. 

Ως έξοδα ιατρικής και νο-
σοκομειακής περίθαλψης, 
θεωρούνται μόνο όσα περι-
λαμβάνονται στο άρθρο 18 

του ΚΦΕ. 
 

Όλοι οι φορολογι-
κοί κάτοικοι Ελ-
λάδας. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13,
άρθρο 18, 
παρ. 1 και 

2) 
 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

1.727.033 85.218.280 

         
4 Οι ιατρικές δαπάνες που πραγματοποι-

ούνται για τα εξαρτώμενα μέλη του φο-
ρολογούμενου συνυπολογίζονται για τον 
προσδιορισμό του ποσού της μείωσης 
φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα. 

Θεωρούνται ως εξαρτώμενα 

μέλη τα άτομα που ανή-
κουν στις κατηγορίες του 
άρθρου 11 του ΚΦΕ. 

Φορολογούμενοι 

με εξαρτώμενα 
μέλη. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 18, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-

στη 

Υγεία (περίθαλ-

ψη). 

  

         
5 Δικαιούνται τις μειώσεις φόρου των άρ-

θρων 16 έως 19 του ΚΦΕ οι φορολογού-

μενοι που διατηρούν τη φορολογική τους 
κατοικία σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή 
του ΕΟΧ και: 
α) τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου 

εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελ-
λάδα ή 

β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο ει-
σόδημά τους είναι τόσο χαμηλό ώστε 

θα δικαιούνταν της μείωσης του φό-
ρου, δυνάμει της φορολογικής νομο-
θεσίας του κράτους της κατοικίας 
τους. 

Αναφέρονται στην περιγρα-
φή της διάταξης. 

Κάτοικοι των χω-
ρών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή του ΕΟΧ. 

ΚΦΕ  
(Ν.4172/13, 

άρθρο 20) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι ενιαίας 
φορολογικής με-

ταχείρισης των 
κατοίκων-μελών 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του 

ΕΟΧ που απο-
κτούν εισόδημα 
στην Ελλάδα – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

773 835.228 

         
6 Για τους φορολογούμενους που κατοι-

κούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό 
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 

κάτω από 3.100 κατοίκους, το φορολο-
γητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου  

Ο πληθυσμός των νησιών 
στα οποία κατοικούν τα 
φυσικά πρόσωπα να είναι 

κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Φυσικά πρόσωπα, 
που κατοικούν 
μόνιμα σε νησιά 

με πληθυσμό κά-
τω από 3.100 κα-

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 15, 

παρ. 5) 

Έως το 
φορολογι-
κό έτος  

2015. 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-

τική. 

33.298 
(αφορά τις πε-
ριπτώσεις 6 

και 7) 

396.315 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
της κλίμακας  της παρ. 1 του άρθρου 15 
αυξάνεται κατά 50% προκειμένου να 

υπολογιστεί το ποσό του φόρου που ανα-
λογεί στο εισόδημά τους. 

τοίκους. 

         
7 Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 

του ν. 4172/2013 εφαρμόζονται και για 
το νησί της Κεφαλονιάς. 

 Φυσικά πρόσωπα 

κάτοικοι της Κε-
φαλονιάς. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 72, 
παρ. 5) 

Για εισο-

δήματα 
που απο-
κτώνται 
από 

1/1/14 
έως 
31/12/15. 

Ελάφρυνση λό-

γω του σεισμού 
που σημειώθηκε 
τον Ιανουάριο 
του 2014 – Κοι-

νωνική πολιτική. 

33.298 

(αφορά τις πε-
ριπτώσεις 6 
και 7) 

396.315 

 

         

8 Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά πο-
σοστό 10% επί των δωρεών προς τους 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το 
ΕΤΚΣ, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές 

του Αγίου Όρους κ.λπ.  Τα ποσά των δω-
ρεών αφαιρούνται, εφόσον υπερβαίνουν 
ετησίως συνολικά τα εκατό (100) ευρώ. 

α) Το συνολικό ποσό των 
δωρεών επί του οποίου 
υπολογίζεται η μείωση 
δεν μπορεί να υπερβαί-

νει ποσοστό 5% του φο-
ρολογητέου εισοδήματος. 

β) Τα ποσά των δωρεών α-

φαιρούνται, εφόσον υ-
περβαίνουν ετησίως συ-
νολικά τα εκατό (100) 
ευρώ. 

γ) Τα ποσά των δωρεών 
λαμβάνονται υπόψη ε-
φόσον έχουν κατατεθεί 
σε ειδικούς λογαρια-

σμούς τραπεζών που λει-
τουργούν νόμιμα σε κρά-
τος-μέλος της ΕΕ ή του 
ΕΟΧ. 

γ) Οι φορείς προς τους ο-
ποίους γίνονται οι δω-
ρεές έχουν έδρα την η-
μεδαπή ή άλλα κράτη-

μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που κα-
ταβάλλουν χρημα-
τικά ποσά λόγω 

δωρεάς στα εν λό-
γω νομικά πρόσω-
πα. 

ΚΦΕ  
(Ν.4172/13,
άρθρο 19), 
ΠΟΛ 

1010/14 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για πα-
ροχή δωρεών 
προς το Δημόσι-
ο, τους ΟΤΑ, την 

Εκκλησία κ.λπ. 
– Πολιτισμός. 

43.455 
(αφορά τις πε-
ριπτώσεις 8, 
9) 

1.482.924 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
9 Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά πο-

σοστό 10% επί των δωρεών σε κοινωφελή 

ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσί-
ες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφί-
ες, σε ημεδαπά νπδδ, σε ημεδαπά νπιδ 

που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώ-
νται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφε-
λείς σκοπούς, στους ερευνητικούς και 
τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από 

το ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13Α΄) και τέλος 
στα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν 
ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι-
καίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Επίσης, επί των δωρεών προς τα μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νπιδ 
που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, 
εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστι-

κούς.  

α) Τα ποσά των δωρεών 
λαμβάνονται υπόψη μό-

νο εφόσον έχουν κατατε-
θεί σε ειδικούς λογαρια-
σμούς τραπεζών που λει-
τουργούν νόμιμα σε κρά-

τος-μέλος της ΕΕ ή του 
ΕΟΧ. 

β) Τα ποσά των δωρεών α-
φαιρούνται, εφόσον υ-

περβαίνουν συνολικά τα 
εκατό (100) ευρώ. Το συ-
νολικό ποσό των δωρεών 
δεν μπορεί να υπερβαί-

νει ποσοστό 5% του φο-
ρολογητέου εισοδήματος. 

γ) Οι φορείς προς τους ο-
ποίους γίνονται οι δω-

ρεές έχουν έδρα την η-
μεδαπή ή άλλα κράτη-
μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που κα-

ταβάλουν χρημα-
τικές δωρεές στα 
εν λόγω πρόσωπα. 
 

ΚΦΕ  
(Ν.4172/13,

άρθρο 19), 
ΠΟΛ 
1010/14 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για πα-
ροχή χρηματι-

κών δωρεών με 
σκοπό την εν-
θάρρυνση εκ-
παιδευτικών, 

κοινωφελών 
κ.λπ. δραστηρι-
οτήτων – Πολιτι-
σμός. 

43.455 
(αφορά τις πε-

ριπτώσεις 8, 
9) 

1.482.924 

         
10 Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται 

λόγω δωρεάς, στο «Λογαριασμό Αλληλεγ-
γύης για την απόσβεση του δημοσίου 

χρέους» μειώνουν το ποσό του φόρου 
που προκύπτει με βάση τη φορολογική 
κλίμακα κατά ποσοστό 20% αυτών. 

Τα χρηματικά ποσά κατα-
βάλλονται είτε απευθείας 
είτε μέσω πιστωτικών ιδρυ-

μάτων. 

Φυσικά πρόσωπα. Ν. 3842/10 
(άρθρο 74) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

731 81.523 

         

11 Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παρο-
χής που προσφέρεται ως χορηγία για την 
τουριστική ανάπτυξη και προβολή της 
Ελλάδας, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το 

φορολογητέο εισόδημα του φορολογού-
μενου. 

- Να γίνεται χρηματική 
αποτίμηση της χορηγίας 
από ειδική εκτιμητική 
επιτροπή. 

- Το αφαιρούμενο συνολι-
κό ποσό δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 10% του 
συνολικού φορολογητέου 

εισοδήματος. 

Φυσικά πρόσωπα. Ν.4276/14 
(άρθρο 42) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις - Τουρι-
στική ανάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
12 Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την 

εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική 

δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην 
προθεσμία της α΄ δόσης, παρέχεται στο 
συνολικό ποσό του φόρου και των λοι-
πών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών 

έκπτωση 2%. 

Καταβολή φόρου της ε-
μπρόθεσμης αρχικής ή 

τροποποιητικής δήλωσης 
εφάπαξ μέσα στην προθε-
σμία της α΄ δόσης. 

Όλα τα φυσικά 
πρόσωπα. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 67, 

παρ. 6) 
Ν. 4336/15 

Φορολογι-
κό έτος 

2014. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

1.038.384 2.284.961 

         
         
 Η. ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΥΟ-

ΡΟΛΟΓΙΑ 

       

         
1 Για τα νομικά πρόσωπα των περ. β΄, ε΄ 

και στ΄ του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013, των οποίων ο κύκλος εργα-
σιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες 
διαχειριστικές περιόδους, ο συντελεστής 
φορολογίας των κερδών που ορίζεται στο 

άρθρο 58 του ίδιου νόμου, μειώνεται κα-
τά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την 
προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζο-

μένων που υφίστανται κατά την προη-
γούμενη της διετίας διαχειριστική περίο-
δο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις 
πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους. 

Οι διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και 
για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυ-
σικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο 
επάγγελμα, στα οποία παρέχεται μείωση 

των καθαρών κερδών και καθαρών εισο-
δημάτων κατά ποσοστό 20% 

Οι εν λόγω διατάξεις δεν 
εφαρμόζονται σε επιχειρή-

σεις που υποχρεούνται από 
διάταξη νόμου ή από την 
ένταξή τους σε επιχορηγού-
μενο πρόγραμμα από το 

Δημόσιο να διατηρούν θέ-
σεις εργασίας. 

Προσωπικές εται-
ρείες, κοινωνίες, 

αστικές κερδο-
σκοπικές ή μη ε-
ταιρείες κ.λπ., α-
τομικές επιχειρή-

σεις, ελεύθεροι 
επαγγελματίες. 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 73, 

παρ. 1-7) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρα για τη 
διατήρηση θέ-

σεων εργασίας – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
         

 Θ. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ ΚΑΙ ΕΞΑ-
ΝΣΛΗΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟ-
ΦΡΕΩΗ 

       

         

1 Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι 
αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα 

Η ρύθμιση ισχύει για αμοι-
βές από την παροχή υπη-

Αξιωματικοί του 
εμπορικού ναυτι-

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο προς τη 
ναυτιλία - Οικο-

26.941 88.667.739 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
του εμπορικού ναυτικού  από την παρο-
χή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία υπο-

λογίζεται με αναλογικό συντελεστή 15% 
για τους αξιωματικούς και 10% για το 
κατώτερο πλήρωμα στις αμοιβές που 
αποκτώνται στο φορολογικό έτος 2014 

και επόμενα. 

ρεσιών σε εμπορικά πλοία, 
που εκτελούν πλόες. 

κού και κατώτερο 
πλήρωμα. 

άρθρο 15, 
παρ. 2) 

νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

         
2 Φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης κάθε εφά-

παξ αποζημίωση που παρέχεται από ο-
ποιοδήποτε φορέα και για οποιοδήποτε 
λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή 
άλλης σύμβασης. 

Με την επιφύλαξη των δια-
τάξεων της περίπτωσης στ΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 14 
(εφάπαξ δημοσίων υπαλλή-
λων) 

Δικαιούχοι απο-
ζημιώσεων. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 15, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή υπέρ-
μετρης φορολό-

γησης και έμμε-
ση οικονομική 
ενίσχυση - Κοι-
νωνική πολιτική. 

  

         
3 Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο 

πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συντα-
ξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυ-

τοτελώς: 
α) με 15% για κάθε περιοδικά καταβαλ-

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 δι-
καιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. 

 Φυσικά πρόσωπα 
που λαμβάνουν 
ασφάλισμα στο 

πλαίσιο στο πλαί-
σιο ομαδικών συ-
νταξιοδοτικών 

συμβολαίων. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 15, 

παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή υπέρ-
μετρης φορολο-
γικής επιβάρυν-

σης – Κοινωνική 
πολιτική. 

  

         
4 Επιβάλλεται φόρος 2% σε κάθε μεταβί-

βαση φορτηγών δημόσιας χρήσης με την 
άδειά τους, επί του ποσού που αντιστοι-

χεί στην αξία του οχήματος.  

Οι μεταφορικές επιχειρή-
σεις στις οποίες μεταβιβά-
ζονται τα ΦΔΧ οχήματα να 

πληρούν τις διατάξεις του 
Κανονισμού 1071/2009. 

Μεταφορικές επι-
χειρήσεις που με-
ταβιβάζουν ΦΔΧ 

οχήματα με την 
άδειά τους (παλιοί 
μεταφορείς). 

Ν. 3887/10 
(άρθρο 10), 
Ν. 4038/12 

(άρθρο 5), 
Ν. 4070/12 
(άρθρο 116) 

Για μετα-
βιβάσεις 
που πραγ-

ματοποι-
ούνται από 
10/4/12 
και μετά. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Ι. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΑΠΟ ΣΙ ΑΝΣΙΚΕΙ-

ΜΕΝΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ – ΜΕΙΩΜΕΝΗ 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

       

         
1 Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (εναλλα-

κτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχι-
στης φορολογίας, βάσει αντικειμενικών 
δαπανών διαβίωσης και δαπανών από-
κτησης περιουσιακών στοιχείων) δεν ε-

φαρμόζονται για τον αλλοδαπό διπλωμα-
τικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυ-
σικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρε-
σβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο 

ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη 
διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που 
είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και 
κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, κα-

θώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που 
εργάζεται σε θεσμικό όργανο της ΕΕ ή 
διεθνούς οργανισμού που έχει εγκατα-

σταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την ο-
ποία εφαρμόζει η Ελλάδα. 

Περιγράφονται στις διατά-

ξεις. 

Αλλοδαποί διπλω-

μάτες, εργαζόμε-
νοι σε πρεσβείες, 
σε θεσμικά όργα-
να της ΕΕ κ.λπ. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 30, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-

στη 

Δράσεις στο εξω-

τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
2 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν ε-

φαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα 
Ι.Χ. που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθε-
ντικότητας. 

Το πιστοποιητικό να εκδίδε-

ται από διεθνή ή ημεδαπό 
φορέα που έχει αρμοδιότη-
τα να εκδίδει τέτοιο πιστο-
ποιητικό. 

Οι κάτοχοι ΕΙΧ 

που θεωρούνται 
αντίκες. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 31, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Διάδοση της α-

ξίας του παλαι-
ού αυτοκινήτου 
- Πολιτισμός 

  

         
3 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν ε-

φαρμόζεται για αυτοκίνητα ΕΙΧ ειδικά 
διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους. 

Τα πρόσωπα να παρουσιά-
ζουν κινητική αναπηρία σε 
ποσοστό τουλάχιστον 67%. 

Κινητικά ανάπη-
ροι. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 31, 

παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 

  

         
4 Τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δα-

πάνης από αυτοκίνητο μειώνονται ανά-

λογα με την παλαιότητά του, κατά 30% 
για χρονικό διάστημα πάνω από 5 έτη 

Η παλαιότητα υπολογίζεται 
από το έτος πρώτης κυκλο-

φορίας του αυτοκινήτου 
στην Ελλάδα ή σε χώρα της 

Κάτοχοι επιβατι-
κών αυτοκινήτων 

ιδιωτικής χρήσης. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 31, 
παρ. 1, περ. 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
και μέχρι 10 έτη, και κατά 50% για χρο-
νικό διάστημα πάνω από10 έτη. 

ΕΕ/ΕΟΧ. γ) 

         
5 Αν αποκτηθεί ή μεταβιβασθεί με οποιον-

δήποτε τρόπο ΕΙΧ κατά τη διάρκεια του 
έτους, η αντικειμενική δαπάνη περιορί-

ζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μή-
νες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινή-
του. Διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέ-
ρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. 

Τα ίδια εφαρμόζονται και σε περίπτωση 
ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστρο-
φής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε 
αιτία. 

 Κάτοχοι ΕΙΧ αυ-
τοκινήτων. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 31, 

παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
6 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που κα-

ταβάλλεται σε εσπερινά γυμνάσια ή λύ-
κεια και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ει-

δικές ανάγκες δεν εφαρμόζεται. 

Η δαπάνη να προκύπτει 
από τις σχετικές αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών. 

Φυσικά πρόσωπα 
που τους βαρύ-
νουν τα πρόσωπα 

που φοιτούν στα 
προαναφερόμενα 
σχολεία ή τα πρό-

σωπα που φοι-
τούν. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 31, 

παρ. 1, περ. 
δ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 

  

         
7 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που κα-

ταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς δεν 
εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος α-
πασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή ό-
ταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με 

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

Βλέπε περιγραφή Φορολογούμενοι 

που οι ίδιοι ή 
πρόσωπα που συ-
νοικούν με αυτούς 
και τους βαρύ-

νουν έχουν ανα-
πηρία 67% και 
άνω. Φορολογού-
μενοι άνω των 65 

ετών που απασχο-
λούν ένα νοσοκό-
μο. 

ΚΦΕ 

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

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 

  

         

8 Μειώνεται η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 
κατά 50% για ιστιοφόρα. 

Ύπαρξη ιστιοφόρου. Κάτοχοι ιστιοφό-
ρων σκαφών. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
άρθρο 31, 
παρ. 1, περ. 

στ) 
         

9 Μειώνεται κατά ποσοστό 50% η τεκμαρ-
τή δαπάνη από τα πλοία αναψυχής που 

έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται 
στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, 
τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέρα-
μα», «τσερνίκι», και «λίμπερτυ» που 

προέρχονται από την ελληνική ναυτική 
παράδοση. 

Τα πλοία που έχουν κατα-
σκευασθεί στην Ελλάδα εξ 

ολοκλήρου από ξύλο και 
είναι τύπων όπως αναφέρε-
ται στην περιγραφή. 

Ιδιοκτήτες των α-
ναφερόμενων 

πλοίων αναψυχής. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 31, 
παρ. 1,΄ 
περ. στ, 
υποπ. ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
διατήρηση της 

ελληνικής ναυ-
τικής παράδο-
σης – Πολιτι-
σμός. 

  

         
10 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 νηο-
λογήθηκε για πρώτη φορά και κατά 30% 

για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη. 

 Κάτοχοι σκαφών 

αναψυχής ιδιωτι-
κής χρήσης. 

ΚΦΕ 

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

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 

  

         
11 Δεν λογίζονται ως ετήσια τεκμαρτή δαπά-

νη του φορολογούμενου, της συζύγου 
και των προσώπων που τους βαρύνουν, 
τα χρηματικά ποσά που πραγματικά κα-
ταβάλλονται 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-

τικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσο-
κομεία που αποτελούν νπιδ και επιχο-
ρηγούνται από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, 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 

 Όλοι οι φορολο-

γούμενοι. 

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 32, 
περ. ε) 
Ν. 4254/14 

(άρθρο 1, 
παρ. Δ) 

Απεριόρι-

στη 

Κίνητρο για πα-

ροχή δωρεών 
στο Δημόσιο 
κ.λπ. – Κοινωνι-
κή πολιτική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, 
τα ημεδαπά νπιδ που έχουν συσταθεί 

νόμιμα και τα οποία επιδιώκουν κοινω-
φελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νπιδ 
που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον επι-

διώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. 
         

12 Δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική 
δαπάνη η οποία προκύπτει από την κα-

τοχή ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτο-
κινήτου αναπήρου, το οποίο απαλλάσσε-
ται από τα τέλη κυκλοφορίας. 

Το ΕΙΧ να απαλλάσσεται 
από τα τέλη κυκλοφορίας. 

Ανάπηροι ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 33, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 

ΑΜΕΑ). 

  

         

13 Δεν εφαρμόζονται η ετήσια αντικειμενική 
δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περι-
ουσιακών στοιχείων, προκειμένου για 
αλλοδαπό προσωπικό που δε διαμένει 

μόνιμα στην Ελλάδα, ή ημεδαπό προ-
σωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτε-
ρικό και απασχολείται αποκλειστικά σε 

επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατά-
ξεις 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 ε-
πιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης 
ή της κατοικίας. 

 Αλλοδαπό προσω-
πικό που δε δια-
μένει μόνιμα στην 
Ελλάδα και ημε-

δαπό προσωπικό 
που διαμένει μό-
νιμα στο εξωτερι-

κό. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 33, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
14 Η αντικειμενική δαπάνη ΕΙΧ για εταί-

ρους, διαχειριστές, προέδρους εταιρειών 
κ.λπ. δεν μπορεί να είναι ανώτερη από 

τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που 
προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρείας. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
εκπρόσωποι των 
εταιρειών. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 31, 

παρ. 1, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
15 Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών 

και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων 
που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό 

 Φυσικά πρόσωπα, 

εκπαιδευτές οδη-
γών ή φορείς επι-

ΚΦΕ 

(Ν.4172/13, 
άρθρο 31, 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιω-
τικής χρήσης, στον υπολογισμό της ετή-

σιας αντικειμενικής δαπάνης, λαμβάνε-
ται υπόψη το αυτοκίνητο που έχει τη με-
γαλύτερη αντικειμενική δαπάνη. 

χειρήσεων ενοικί-
ασης αυτοκινήτων. 

παρ. 1, 
περ. γ) 

         

16 Δεν εφαρμόζεται αντικειμενική δαπάνη 
στην αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελ-
ματικής χρήσης. 

 Φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν επι-
χειρηματική δρα-
στηριότητα. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 33, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
17 Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη 

που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυ-
χής ιδιωτικής χρήσης μόνιμων κατοίκων 

εξωτερικού. 

 Κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 33, 

περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-

σμός). 

  

         
18 Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη 

απόκτησης προκειμένου για αγορά αυ-

τοκινήτων ΕΙΧ ειδικά διασκευασμένων 
για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητι-
κές αναπηρίες άνω του 67%. 

Τα πρόσωπα να παρουσιά-
ζουν κινητική αναπηρία 

τουλάχιστον 67%. 

Κινητικά ανάπη-
ροι. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 33, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 

ΑΜΕΑ). 

  

         
19 Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες προ-

κειμένου για συνταξιούχους που έχουν 
υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους 

μειώνονται κατά 30%. 

 Συνταξιούχοι άνω 
των 65 ετών. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 
άρθρο 33, 

περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
20 Η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων δεν εφαρμόζεται προκειμένου 

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

Τα φυσικά πρόσωπα να μην 
αποκτούν εισόδημα στην 

Ελλάδα. 

Κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

ΚΦΕ 
(Ν.4172/13, 

άρθρο 33, 
περ. η) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (τουρι-
σμός). 

  

         

21 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν ε-
φαρμόζεται προκειμένου για φυσικό 
πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην 
αλλοδαπή. 

 Φορολογικοί κά-
τοικοι εξωτερικού. 

ΚΦΕ 
(Ν. 
4172/13, 
άρθρο 33, 

παρ. η) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
σμός). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
22 Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς 

διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυ-

τοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότη-
τα άνω των 10 ετών, καθώς και τα ΕΙΧ 
αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από 
τα τέλη κυκλοφορίας. 

Η παλαιότητα υπολογίζεται 
από το έτος πρώτης κυκλο-

φορίας των αυτοκινήτων 
στην Ελλάδα ή σε χώρα της 
ΕΕ/ΕΟΧ. 

Φυσικά πρόσωπα 
με ΕΙΧ παλαιότη-

τας άνω των 10 
ετών. Άτομα με 
αναπηρία. 

Ν. 4111/13 
(άρθρο 44) 

Ν. 4254/14 
(άρθρο 3, 
υποπαρ.Δ1.) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
23 Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς 

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 προέρχο-

νται από την ελληνική ναυτική παράδο-
ση. 

Βλ. περιγραφή. Φυσικά πρόσωπα 
κάτοχοι των εν λό-
γω ιστιοφόρων 

σκαφών και πλοί-
ων αναψυχής. 

Ν. 4111/13 
(άρθρο 44) 
Ν. 4334/15 

(άρθρο 1, 
παρ. 6 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 
       

         

1 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 
Σράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του 
Ευξείνου Πόντου.  

 Σράπεζα Εμπορί-
ου και Ανάπτυξης 
του Ευξείνου Πό-
ντου. 

Ν. 2707/99 
(άρθρο 12 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
2 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Φρέ-
ους (ΟΔΔΗΦ). 

 ΟΔΔΗΦ Ν. 2628/98 
(άρθρο 10, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
3 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Ευρωπαϊκής Σράπεζας Επενδύσεων. 
 Ευρωπαϊκή Σρά-

πεζα Επενδύσεων. 
Άρθρο 28 
της υνθή-
κης για την 

ίδρυση Ε-
νιαίου υμ-
βουλίου και 
ενιαίας Επι-

τροπής των 
ΕΕ 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση επεν-
δύσεων - Δρά-
σεις στο εξωτερι-

κό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
4 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας. 

 Ευρωπαϊκός Ορ-

γανισμός Διπλω-
μάτων Ευρεσιτε-
χνίας. 

Ν. 1607/86 

(άρθρο 8) 

Απεριόρι-

στη 

Ενίσχυση επεν-

δύσεων - Δρά-
σεις στο εσωτε-
ρικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
5 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας. 
 Ευρωπαϊκή Κε-

ντρική Σράπεζα. 
Άρθρο 3 
Πρωτοκόλ-
λου για προ-

νόμια και 
ασυλίες ΕΕ. 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση επεν-
δύσεων - Δρά-
σεις στο εσωτε-

ρικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
6 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

 ΟΑΕΔ Ν. 1545/85 

(άρθρο 14, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                  ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

2.  ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ 
 

 58 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
7 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 

της Διεθνούς Σράπεζας Ανασυγκροτήσε-
ως και Αναπτύξεως και τους αλλοδαπούς 
οργανισμούς από διεθνή σύμβαση η ο-
ποία έχει κυρωθεί με νόμο. 

 ΟΗΕ, Διεθνής 
Σράπεζα Ανοικο-

δομήσεως και Α-
ναπτύξεως, αλλο-
δαποί οργανισμοί. 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 12, 

παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 

σχέσεις). 

  

         
 Β. ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΩΠΩΝ 
       

         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων: 
α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με ε-

ξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν 

από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβί-
βασης κεφαλαίου. Για τους σκοπούς 
του προηγούμενου εδαφίου στους φο-
ρείς γενικής κυβέρνησης δεν περι-

λαμβάνονται οι κεφαλαιουχικές εται-
ρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το 
κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου συμμετέχει με ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%), 

β) η Σράπεζα της Ελλάδος, 
γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακί-

ου και οι οργανισμοί συλλογικών ε-
πενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΕΚΑ), 
που είναι εγκατεστημένοι στην ημε-
δαπή ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Φώρου, 

δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο 
ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέ-

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

ε) το Σαμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Πε-

ριουσίας του Δημοσίου ΑΕ, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία που το διέπει. 

α) Ως φορείς γενικής κυ-
βέρνησης νοούνται αυτοί 
που περιλαμβάνονται 
στο Μητρώο Υορέων Γε-

νικής Κυβέρνησης που 
τηρείται από την Ελλη-
νική τατιστική Αρχή, με 
βάση τις διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 1Β 
του ν. 2362/1995. 

β) Οι εταιρείες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου και οι 
οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές 
αξίες (ΟΕΚΑ) θα πρέπει 

να είναι εγκατεστημένοι 
στην ημεδαπή ή σε άλλο 
κράτος-μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Φώρου. 

γ) Οι διεθνείς οργανισμοί 
απαλλάσσονται υπό τον 

όρο ότι η απαλλαγή από 
το φόρο προβλέπεται 
βάσει διεθνούς συμβά-
σεως που έχει κυρωθεί 

στην ημεδαπή ή τελεί 
υπό τον όρο της αμοι-

Δικαιούχοι όπως 
ορίζονται στις δια-
τάξεις του άρθρου 
46 του ν. 

4172/2013. 

Ν. 
4172/2013 
(άρθρο 46, 
περ. α, β, γ, 

δ και ε) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση του 
συστήματος. Ει-
δικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 
 

 

βαιότητας. 

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 

νομικών προσώπων το Ελληνικό Δημόσι-

ο, καθόσον δεν εμπίπτει στα υποκείμενα 
του φόρου εισοδήματος νομικών προσώ-
πων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 
45 του ν. 4172/2013. 

 Ελληνικό Δημόσιο Ν. 4172/13 
(άρθρο 45) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση του 
συστήματος. 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
3 Αντικείμενο του φόρου σε ημεδαπά νο-

μικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δι-
καίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

είναι το καθαρό εισόδημα που προκύ-
πτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Δεν 
αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα 
κάθε είδους έσοδά τους που πραγματο-

ποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλή-
ρωσης του σκοπού τους. 

Σα όποια έσοδά τους πραγ-
ματοποιούνται κατά την ε-
πιδίωξη του σκοπού τους. 

Ημεδαπά νομικά 
πρόσωπα μη κερ-
δοσκοπικού χα-

ρακτήρα. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 45, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός -
Αθλητισμός. 

  

         

4 Αντικείμενο του φόρου σε αλλοδαπά νο-
μικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δι-
καίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εί-
ναι το καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή 

που προκύπτει στην ημεδαπή. Δεν απο-
τελούν αντικείμενο φορολογίας τα κάθε 
είδους άλλα έσοδα αυτών των νομικών 
προσώπων που πραγματοποιούνται κατά 

την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκο-
πού τους. 

Σα όποια έσοδά τους πραγ-
ματοποιούνται κατά την ε-
πιδίωξη του σκοπού τους. 

Αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα μη κερ-
δοσκοπικού χα-
ρακτήρα. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 45, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός - 
Αθλητισμός. 

  

         
5 Η εταιρεία «Σαμείο Ανάπτυξης Νέας Οι-

κονομίας ΑΕ» (ΣΑΝΕΟ ΑΕ) δεν υπόκειται 
σε φόρο για το κάθε μορφής εισόδημα 
που προκύπτει από τη συμμετοχή της σε 
επενδυτικά σχήματα παροχής επιχειρη-

ματικού κεφαλαίου. 

Σα επενδυτικά σχήματα 

παροχής επιχειρηματικού 
κεφαλαίου ιδρύονται ειδικά 
για το σκοπό αυτό και διέ-
πονται από τη νομοθεσία 

κράτους-μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

ΣΑΝΕΟ ΑΕ Ν. 2843/00 

(άρθρο 28, 
παρ. 9,  
περ. β) 
 

Απεριόρι-

στη  

Λόγοι οικονομι-

κής ανάπτυξης – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-

ριο/βιομηχανία 
/βιοτεχνία). 

  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                  ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

2.  ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ 
 

 60 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

6 Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας 

και εκμετάλλευσης των υδρογονανθρά-
κων στον Ανάδοχο εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων με τις σύννομες συμβά-
σεις, η μεταβίβαση δικαιωμάτων από τις 

συμβάσεις αυτές εκ μέρους του Αναδό-
χου με σύννομες συμβάσεις, η πώληση 
των παραγόμενων υδρογονανθράκων από 
τον Ανάδοχο, τον εκμισθωτή ή τον εργο-

δότη, οι συμβάσεις έργου που συνάπτο-
νται για τους συμβατικούς σκοπούς από 
τον Ανάδοχο με εργολάβους και από αυ-
τούς με υπεργολάβους, η μίσθωση, η 

παραχώρηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο 
κτήσης της χρήσης ακινήτων απαλλάσ-
σονται αντικειμενικά από το φόρο εισο-
δήματος. 

Οι όποιες συμβάσεις να εί-

ναι σύμφωνες με το ν. 
2289/95. 

Ανάδοχοι εκμε-

τάλλευσης υδρο-
γονανθράκων. 

Ν. 2289/95 

(άρθρο 9 
παρ. 8) 

Απεριόρι-

στη 

Για τη διευκό-

λυνση ανεύρε-
σης, διανομής 
και παραγωγής 
υδρογονανθρά-

κων - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη (ενέρ-
γεια). 

  

         
7 Αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίου 

με ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την 

εκμετάλλευση ή διαχείριση ημεδαπής ή 
αλλοδαπής επιχείρησης, εγκατεστημένης 
στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 25 του ν. 27/1975, απαλλάσσε-

ται από το φόρο εισοδήματος του κτηθέ-
ντος στο εξωτερικό από την εκμετάλλευ-
ση του πλοίου, του οποίου τυγχάνει 
πλοιοκτήτρια. 

Επίσης, απαλλάσσονται από το φόρο τα 
κέρδη ναυτικής εταιρείας του ν. 
959/1979 (ΥΕΚ 192 Α), καθώς και τα 
μερίσματα που διανέμει αυτή, εφόσον 

έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 
27/1975 και εκμεταλλεύεται ή διαχειρί-
ζεται πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία. 

Πλοίο με ξένη σημαία. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Πλοίο με ελληνική ή ξένη 
σημαία. 

Αλλοδαπή εται-
ρεία, πλοιοκτήτρια 

πλοίου με ξένη 
σημαία. 
 
 

 
 
 
 

Ημεδαπές επιχει-
ρήσεις. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 26) 

Όπως τρο-
ποποιήθηκε 
με το άρθρο 
24 του Ν. 

4110/13. 
 
 
 

Ν. 27/75 
(άρθρο 26) 
Όπως τρο-
ποποιήθηκε 

με το άρθρο 
24 του Ν. 
4110/13. 

Απεριόρι-
στη 

 
 
 
 

 
 
 
 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-

μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 
 

 
 
 
 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 

(ναυτιλία). 

  

         

8 Σα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδα-
πών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή 

α) Διαχείριση, εκμετάλλευ-
ση, ναύλωση κ.λπ. πλοί-

Γραφεία ή υποκα-
ταστήματα αλλο-

Ν. 27/75 
(άρθρο 25) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μορφής, που πληρούν όμως τις προϋπο-
θέσεις που αναγράφονται στη διπλανή 

στήλη, απαλλάσσονται του φόρου εισο-
δήματος. 

ων με ελληνική ή ξένη 
σημαία πάνω από 500 

κόρους ολικής χωρητικό-
τητας. 

β) Κάλυψη με εισαγωγή συ-
ναλλάγματος ή ευρώ: 

 i) των ετήσιων δαπανών 
λειτουργίας τους 
στην Ελλάδα με ισό-
ποσο τουλάχιστον 

50.000 δολαρίων 
ΗΠΑ ή το αντίστοιχο 
ποσό σε ευρώ, 

 ii) όλων γενικά των 

πληρωμών στην Ελ-
λάδα για λογαριασμό 
τους ή για λογαρια-
σμό τρίτων. 

δαπών επιχειρή-
σεων. 

μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 

(ναυτιλία). 

         
9 Οι διατάξεις της προηγούμενης ενότητας 

εφαρμόζονται ανάλογα με τις ίδιες προ-

ϋποθέσεις και στις ημεδαπές επιχειρή-
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 πε-
ριορισμένης ευθύνης του ν.3190/1955, 
που υπάγονται στις διατάξεις αυτές, κα-

θώς και όσες έχουν ήδη υπαχθεί στις δι-
ατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, 
απαλλάσσεται από παντός φόρου εισο-
δήματος. 

Ίδιες όπως στην προηγού-
μενη ενότητα. 

Ημεδαπές επιχει-
ρήσεις 

Ν. 27/75 
(άρθρο 25 

παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-

μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
10 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα κέρδη των νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων των περιπτώσεων α’, 

β’, δ’, ε’ και στ’ του άρθρου 45 του ν. 
4172/2013 που εμπίπτουν στην έννοια 

α) έννοια των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων όπως ορί-
ζεται στη ύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επι-
τροπής της 6ης Μαίου 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-
τητες των περι-

πτώσεων α’, β’, δ’, 
ε’ και στ’ του άρ-

Ν. 4172/13 
(άρθρο 58, 
παρ. 5). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ενέρ-

γεια). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τη 
διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέρ-

γειας προς την εταιρεία «ΔΕΗ ΑΕ» ή άλλο 
προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους 
στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υω-
τοβολταϊκών υστημάτων μέχρι δέκα 

(10) KW». 

2003. 
β) εμφάνιση σε ειδικό λο-

γαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού. 

θρου 45 του ν. 
4172/2013 

         
11 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα κέρδη επιχείρησης από την πώλη-

ση προϊόντων παραγωγής της, για την 
οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευ-
ρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο 
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. 

α) η ευρεσιτεχνία  να έχει 
αναπτυχθεί από την ίδια 

την επιχείρηση, 
β) εμφάνιση σε λογαριασμό 

αφορολόγητου αποθεμα-
τικού. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-

τητες των περ. α’ 
και δ’ του άρθρου 
45 του ν. 
4172/13. 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 71) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (έρευ-
να). 

  

         
12 Νομικό πρόσωπο που επενδύει στην πα-

ραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγά-

λου μήκους με προορισμό την προβολή 
σε κινηματογραφική αίθουσα, απαλλάσ-
σεται από το φόρο που του αναλογεί για 
ποσό ίσο με: 

α) το 40% του ποσού που επένδυσε, ε-
φόσον το ν.π. δεν δραστηριοποιείται 
επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό 
τομέα ή δεν είναι μέτοχος ΑΕ, ΕΠΕ 

που δραστηριοποιείται στον τομέα αυ-
τό, 

β) το 20% του ποσού που επένδυσε, ε-
φόσον το ν.π. δραστηριοποιείται ε-

παγγελματικά στον οπτικοακουστικό 
τομέα ή είναι μέτοχος ΑΕ ή ΕΠΕ που 
δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό. 

α) Σο ν.π. να είναι φορολο-
γικά υπόχρεο στην Ελ-

λάδα, 
β) το συνολικό ποσό της 

επένδυσης να μην υπερ-
βαίνει το 20% του συνο-

λικού φορολογητέου ει-
σοδήματος, 

γ) το ποσό της επένδυσης 
να χρησιμοποιείται απο-

κλειστικά για την εξό-
φληση δαπανών που διε-
νεργούνται στην Ελλάδα. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-

τητες των περ. α’ 
και δ’ του άρθρου 
45 του ν. 
4172/13. 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 73, 

παρ. 9-13) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός   

         

13 Απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, επιβά-
ρυνση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή 

 ΕΒΕΣΑΜ ΑΕ Ν.4038/12 
(άρθρο 19, 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την 
απόσχιση και εισφορά του κλάδου, τη 

μεταβίβαση και μεταγραφή κάθε ε-
μπράγματου δικαιώματος, την τυχόν 
προκύπτουσα υπεραξία και τυχόν αφο-
ρολόγητα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό 

τρόπο αποθεματικά που μεταφέρονται 
στην εταιρεία ως μέρος του κλάδου. Κατ’  
εξαίρεση των οριζόμενων στο προηγούμε-
νο εδάφιο, δεν θίγεται η εφαρμογή των 

διατάξεων περί φόρου συγκέντρωσης κε-
φαλαίων (άρθρα 17 επ. του ν. 
1676/1986, Α΄ 204). 

παρ. 4) εσωτερικό. 

         

14 Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή α-
παλλαγές οικονομικής φορολογικής ή 
άλλης φύσεως για τη μετατροπή εται-
ρειών περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυ-

μες εταιρείες ή τη μετατροπή άλλου νο-
μικού τύπου εμπορικών εταιρειών σε ε-
ταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν 

με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη με-
τατροπή Α σε ΑΕ, εφόσον η πλειοψη-
φία των μετοχών ή εταιρικών τους μερι-
δίων αντίστοιχα, εξακολουθεί να ανήκει 

στους Α.  Σα πιο πάνω κίνητρα και α-
παλλαγές ισχύουν και στις περιπτώσεις 
εισφοράς ενός ή περισσότερων κλάδων ή 
τμημάτων από ΑΟ ενεργή σε ΑΕ. τις 

απαλλαγές αυτές δεν περιλαμβάνεται η 
προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 9 του ν.2992/2002 (Α΄ 54) μεί-
ωση του συντελεστή φορολογίας εισοδή-

ματος στις ΑΟ.  Η υπεραξία που προ-
κύπτει από την πώληση ακινήτων των Α 
και των ΑΕ απαλλάσσεται από το φόρο 
εισοδήματος, όταν το προϊόν της πώλη-

σης διατίθεται για τη ρύθμιση του υπο-
λοίπου των χρεών τους προς την Αγροτι-

Η απαλλαγή παρέχεται με 
την προϋπόθεση εμφάνισης 
της υπεραξίας σε αφορολό-
γητο αποθεματικό. 

Αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί, υλλο-
γικές Αγροτικές 
Οργανώσεις. 

Ν.4015/11  
(άρθρο 15, 
παρ. 12, 13, 
14) 

Απεριόρι-
στη 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κή Σράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και την ε-
ξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλι-

στικών εισφορών προς το Σαμείο ύντα-
ξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσω-
πικού Γεωργικών υνεταιριστικών Οργα-
νώσεων (ΣΕΑΠΓΟ) και το ΙΚΑ-ΕΣΑΜ. 

Η απαλλαγή της πιο πάνω υπεραξίας 
χορηγείται με την προϋπόθεση εμφάνι-
σής της σε λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού. Σο μέρος της υπεραξίας 

το οποίο διατίθεται για την εξόφληση των 
χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών α-
ντίστοιχα, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί 
χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. 

Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 
47 και 64 του ν. 4172/2013. Ομοίως, οι 
διατάξεις των άρθρων 47 και 64 του ν. 

4172/2013 εφαρμόζονται και σε περί-
πτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του 
μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν δια-

τίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των 
ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω. 
Η υπεραξία που προκύπτει από την πώ-

ληση ακινήτων των ΑΟ, απαλλάσσεται 
επίσης από το φόρο εισοδήματος, αν 
χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε 
επενδυτικά προγράμματα με βάση το ε-

πιχειρησιακό τους σχέδιο. 
         

15 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 
η υπεραξία που προκύπτει από την εκ-

ποίηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστά-
σεων επιχειρήσεων κατά το μέρος που 
αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής 
τους. Αν μέσα σε πέντε έτη από τη μετε-

γκατάσταση η επιχείρηση παύσει να α-
σκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα 

Η απαλλαγή παρέχεται με 
την προϋπόθεση εμφάνισης 

της υπεραξίας σε αφορολό-
γητο αποθεματικό. 

Επιχειρήσεις του 
δεύτερου μέρους 

που μετεγκαθί-
στανται σε επιχει-
ρηματικά πάρκα. 

Ν. 3982/11 
(άρθρο 62, 

παρ. 3, 4 
και 8) 

Απεριόρι-
στη 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
στο επιχειρηματικό πάρκο υποχρεούται 
σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλ-

λαγής με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
         

16 Έκπτωση από το φόρο εισοδήματος ίση 
με το διπλάσιο του μισθώματος που κα-

ταβάλλεται ετησίως από επιχειρήσεις τρι-
τογενούς τομέα για τη μίσθωση ακινή-
του, 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 Μεταξουρ-
γείο που 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 ε-
γκατάστασης. 

Προϋπόθεση για τα ανωτέ-
ρω είναι οι επιχειρήσεις αυ-

τές να λειτουργούν σε κτί-
ρια και χώρους νομίμως 
υφισταμένους, στους οποί-
ους επιτρέπεται η εγκατά-

σταση 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 αφο-
ρούν χρήσεις ξενώνων, ξε-
νοδοχείων, τουριστικών ε-
γκαταστάσεων εν γένει, ε-

μπορικών καταστημάτων 
(αγορά, πώληση εμπορευ-
μάτων), γραφείων, τραπε-

ζών, ασφαλειών, πολιτιστι-
κών κέντρων, κτιρίων εκ-
παίδευσης εμπορικών εκ-
θέσεων και μισθώνουν την 

εγκατάστασή τους σε ακίνη-
το που βρίσκεται στις πιο 
πάνω οριοθετημένες περιο-
χές. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-

τητες των περ. α’ 
και δ’ του άρθρου 
45 του ν. 
4172/13. 

Ν. 4030/11 
(άρθρα 43, 

44 και 59) 

    

         
 Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟ-
ΣΗΣΑ 

       

         
1 Απαλλάσσονται τα κέρδη από την πώλη-

ση των ακινήτων στην εταιρεία ειδικού 
σκοπού απόκτησης επιχειρηματικών 

απαιτήσεων για την τιτλοποίησή τους. 

Εμφάνιση σε λογαριασμό 
ειδικού αφορολόγητου α-
ποθεματικού. 

Εταιρεία ειδικού 
σκοπού. 

Ν. 3156/03 
(άρθρο 14) 

 Διευκόλυνση της 
πραγματοποίη-
σης επενδύσεων 

σε ακίνητα - Οι-
κονομικές σχέ-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο οι τόκοι 

που προκύπτουν από ομόλογα που εκδί-
δονται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Φρη-

ματοοικονομικής ταθερότητας (ΕΣΦ), 
κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετο-
χής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέ-
ους. 

 Νομικά πρόσωπα 
του άρθρου 45 
του ν. 

4172/2013. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 47, 
παρ. 5 και 

άρθρο 37, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 

οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
3 Δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου το 

εισόδημα από τόκους κρατικών ομολό-
γων και εντόκων γραμματίων του Ελλη-

νικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και 
δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατά-

σταση. 

 Νομικά πρόσωπα 
ή νομικές οντότη-
τες που δεν είναι 

φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας 
και δεν έχουν μό-
νιμη εγκατάσταση 

στην Ελλάδα. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 64, 
παρ. 9). 

Απεριόρι-
στη 

Προσέλκυση ξέ-
νων επενδυτών – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Απαλλαγή της πρόσθετης αξίας που 

προκύπτει από την εξαγορά μεριδίων 
αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιου-
σίας σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτή-
σης τους από το φόρο εισοδήματος. 

Κατά το μέρος που εμπερι-

έχεται (η πρόσθετη αξία) 
στα διανεμόμενα κέρδη του 
νομικού προσώπου (μερί-
σματα, κ.λπ.) φορολογείται 

με τις γενικές διατάξεις. Κα-
τά το μέρος που δεν εμπε-
ριέχεται, θα φορολογείται 
με τις γενικές διατάξεις ό-

ταν κεφαλαιοποιηθεί ή δια-
νεμηθεί στο μέλλον. 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-

ταιρισμοί, υποκα-
ταστήματα αλλο-
δαπών κ.λπ. 

Ν. 2778/99 

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

παρ. 17). 
 

Απεριόρι-

στη 

Ανάπτυξη της 

κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
5 Η φορολόγηση των κερδών του αμοιβαί-

ου κεφαλαίου ακινήτων γίνεται σύμφωνα 
με το άρθρο 33 παρ. 2 και 3 του ν. 
3283/2004, όπως ισχύει.  Ο συντελε-
στής ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε 

ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας (Επι-

 Αμοιβαία κεφά-

λαια ακινήτων ΑΕ, 
ΕΠΕ, κ.λπ., νομι-
κά πρόσωπα μερι-
διούχοι του Αμοι-

βαίου Κεφαλαίου 
Ακινήτων. 

Ν. 2778/99 

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

παρ. 17). 

Απεριόρι-

στη με την 
επιφύλαξη 
αλλαγής 
του καθε-

στώτος φο-
ρολογίας 

Ανάπτυξη κτη-

ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου 
κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα.  Με την 

καταβολή του φόρου (10%) εξαντλείται 
και η φορολογική υποχρέωση των μερι-
διούχων του. 

από χέδιο 
Οδηγίας 

της ΕΕ. 

         

6 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 
τόκων που καταβάλλονται σε ξένες τρά-
πεζες ή οίκους του εξωτερικού που δεν 
διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατά-

σταση για δάνεια που χορηγούν: 
α) σε ημεδαπά ειδικά πιστωτικά ιδρύμα-

τα και οργανισμούς αναπτυξιακού και 
κοινωνικού χαρακτήρα και ειδικότερα 

ΑΣΕ, ΕΣΒΑ, ΕΣΕΒΑ, Σράπεζα Επεν-
δύσεων, Σαχυδρομικό Σαμιευτήριο, 
Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Ελληνικές Εξαγωγικές ΑΕ, ΕΟΜΜΕΦ 

και δημόσιες οργανισμούς ή δημόσιες 
επιχειρήσεις, 

β) σε βιομηχανικές και μεταλλευτικές 

επιχειρήσεις για παραγωγικές επεν-
δύσεις. 

Σα δάνεια της περ. β να εί-
ναι μακροπρόθεσμα, τα 
κεφάλαια των δανείων να 
εισάγονται αποδεδειγμένα 

από το εξωτερικό για παρα-
γωγικές επενδύσεις και το 
εισαχθέν συνάλλαγμα να 
εκχωρείται στην Σράπεζα 

της Ελλάδος. 

Αλλοδαπές τράπε-
ζες και οίκοι εξω-
τερικού. 

Ν. 4171/61 
(άρθρο 7), 
όπως τροπο-
ποιήθηκε με 

το άρθρο 12 
του ν. 
3670/08. 

Οι διατά-
ξεις του 
άρθρου 7 
του ν. 

4171/61 
ισχύουν 
για όσα 
δάνεια χο-

ρηγήθηκαν 
μέχρι 
20/6/08. 

Ευχερής δανει-
οδότηση από το 
εξωτερικό – Οι-
κονομικές σχέ-

σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
7 Η πιο πάνω απαλλαγή αφορά και τους 

τόκους δανείων που χορηγούν διεθνείς 
χρηματοδοτικοί οργανισμοί, η Ευρωπαϊ-
κή Σράπεζα Επενδύσεων προς ημεδαπές 
τράπεζες, προς ημεδαπά ειδικά πιστωτι-

κά ιδρύματα και οργανισμούς αναπτυξι-
ακού και κοινωνικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται πιο πάνω. 

 Διεθνείς χρηματο-

δοτικοί οργανι-
σμοί, Ευρωπαϊκή 
Σράπεζα Επενδύ-
σεων. 

Ν. 4171/61 

(άρθρο 7), 
όπως τροπο-
ποιήθηκε με 
το άρθρο 12 

του 
ν.3670/08. 

Οι διατά-

ξεις του 
άρθρου 7 
του 
ν.4171/61 

ισχύουν 
για όσα 
δάνεια χο-
ρηγήθηκαν 

μέχρι 
20/6/08. 

Ευχερής δανει-

οδότηση από το 
εξωτερικό – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-

ξη. 

  

         
8 Σα εισοδήματα που αποκτούν από κινη-

τές αξίες γενικά του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού οι εταιρείες επενδύσεων σε 

 ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 

νομικά πρόσωπα, 
μέτοχοι της Εται-

Ν. 2778/99 

(άρθρο 31, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-

στη 

Ανάπτυξη κτη-

ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται του 
φόρου εισοδήματος. 

ρείας Επενδύσεων 
σε Ακίνητη Περι-

ουσία. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 72, 

παρ. 17). 

σεις και ανάπτυ-
ξη. 

         
9 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 τοκομε-

ριδίων. ε αντίθετη περίπτωση, παρα-
κρατείται φόρος με τις διατάξεις των άρθ.  
37, 62 και 64 του ν. 4172/2013 και με 
αυτή την παρακράτηση εξαντλείται η φο-

ρολογική υποχρέωση της εταιρείας επεν-
δύσεων σε ακίνητη περιουσία. 

Οι τόκοι να έχουν αποκτη-
θεί τουλάχιστον 30 ημέρες 

πριν από το χρόνο που έχει 
ορισθεί για την εξαργύρωση 
των τοκομεριδίων. 

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα, 

μέτοχοι της Εται-
ρείας Επενδύσεων 
σε Ακίνητη Περι-
ουσία. 

Ν. 2778/99 
(άρθρο 31, 

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

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-

κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
10 Απαλλάσσονται από την παρακράτηση 

φόρου τα εισοδήματα που αποκτούν τα 
πιστωτικά ιδρύματα μέσω των εγκατα-
στάσεών τους, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν 

τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλά-
δα ή στην αλλοδαπή, από τόκους δανεί-
ων που έχουν χορηγήσει στα πλαίσια της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 

συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπε-
ρημερίας και των τόκων διατραπεζικών 
καταθέσεων. 

 Πιστωτικά ιδρύμα-

τα, ανεξάρτητα αν 
έχουν τη φορολο-
γική τους κατοικία 

στην Ελλάδα ή 
στην αλλοδαπή. 

Ν. 4172/13 

(άρθρο 64, 
παρ. 6). 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

11 Σα κέρδη από τη μεταβίβαση απαιτήσε-
ων στην εταιρεία ειδικού σκοπού από-
κτησης επιχειρηματικών απαιτήσεων για 
την τιτλοποίησή τους, η σύναψη συμβά-

σεων παραγώγων χρηματοοικονομικών 
μέσων ή συμβάσεων δανείων ή πιστώσε-
ων, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδή-
ματος. 

Εμφάνιση σε λογαριασμό 
ειδικού αφορολόγητου α-
ποθεματικού. 

Εταιρεία ειδικού 
σκοπού. 

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

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
12 Η μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών σε  Εταιρείες μη ει- Ν. 2778/99 Απεριόρι- Αναπτυξιακοί   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ακίνητη περιουσία, μη εισηγμένων στο 
ΦΑ, απαλλάσσεται από το φόρο των άρ-

θρων 42, 47 και 58 του ν. 4172/2013. 

σηγμένες στο ΦΑ. (άρθρο 31, 
παρ. 7) 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 72, 
παρ. 17) 

στη λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 

και ανάπτυξη. 

         

13 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-
τος υπέρ του Δημοσίου ή νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς 
τρίτων, το καταστατικό, οι τροποποιήσεις 

του, οι συμβάσεις εγγυήσεων και οι χο-
ρηγούμενες για αυτές ασφάλειες καθώς 
και η μεταβίβαση των μετοχών εν ζωή εξ 
επαχθούς αιτίας των Εταιρειών Αμοιβαί-

ων Εγγυήσεων (ΕΑΕ). 

Σουλάχιστον το 50% των 
καθαρών κερδών να φέρεται 
σε ειδικό αφορολόγητο α-
ποθεματικό και να μη δια-

νέμεται. 

Εταιρείες αμοι-
βαίων εγγυήσεων. 

Ν. 2367/95 
(άρθρο 2, 
παρ. 1) 
Ν. 4172/13 

(άρθρο 72, 
παρ. 18). 

Απεριόρι-
στη 

Για την κάλυψη 
κινδύνου από 
την άσκηση σχε-
τικής επιχειρη-

ματικής δρα-
στηριότητας – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
14 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 

το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης 

κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμ-
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου που 
αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελ-
λάδα μόνιμη εγκατάσταση. 

 Νομικά πρόσωπα 
ή νομικές οντότη-

τες που δεν είναι 
φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας 

και δεν έχουν 
στην Ελλάδα μό-
νιμη εγκατάσταση 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 47, 

παρ. 6). 

Απεριόρι-
στη 

Προσέλκυση ξέ-
νων επενδυτών – 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

15 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-
τος τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύ-
πτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολό-

γων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσί-
ου με άλλους τίτλους, κατ’ εφαρμογή του 
προγράμματος συμμετοχής στην αναδιά-
ταξη του ελληνικού χρέους, που απο-

κτούν τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 
45 του ν. 4172/2013. 

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

Ν. 4172/13 
(άρθρο 42, 
παρ. 6 και 
άρθρο 47, 

παρ. 5). 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  
 

         
16 Σα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράτ-

τει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορο-
λογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσο-

Σο νομικό πρόσωπο που 

προβαίνει στη διανομή: 
α) περιλαμβάνεται στους 

Νομικά πρόσωπα 

του άρθρου 45 
του ν. 4172/13, 

Ν. 4172/13 

(άρθρο 48) 

Απεριόρι-

στη 

Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/ 
96/ΕΕ (Μητρι-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
νται από το φόρο. τύπους που απαριθμού-

νται στο Παράρτημα Ι 

Μέρος Α΄ της Οδηγίας 
2011/96/ΕΕ, όπως ι-
σχύει, και 

β) είναι φορολογικός κά-

τοικος κράτους-μέλους 
της ΕΕ, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους 
αυτού και δεν θεωρείται 

κάτοικος τρίτου κράτους 
εκτός ΕΕ κατ’ εφαρμο-
γήν όρων σύμβασης α-
ποφυγής διπλής φορο-

λογίας που έχει συναφ-
θεί με αυτό το τρίτο κρά-
τος, και 

γ) υπόκειται, χωρίς τη δυ-

νατότητα επιλογής ή 
απαλλαγής, σε έναν από 
τους φόρους που αναφέ-

ρονται στο Παράρτημα Ι 
Μέρος Β΄ της Οδηγίας 
2011/96/ΕΕ ή σε οποι-
οδήποτε άλλο φόρο α-

ντικαταστήσει έναν από 
τους φόρους αυτούς, και 

δ) ο λήπτης φορολογούμε-
νος κατέχει ελάχιστο 

ποσοστό συμμετοχής 
τουλάχιστον δέκα τοις 
εκατό (10%) της αξίας ή 
του πλήθους του μετο-

χικού ή βασικού κεφα-
λαίου ή των δικαιωμά-
των ψήφου του νομικού 
προσώπου που διανέμει, 

και 
ε) το ελάχιστο ποσοστό 

καθώς και οι μό-
νιμες εγκαταστά-

σεις εταιρειών άλ-
λων κρατών-μελών 
που βρίσκονται 
στην Ελλάδα. 

κές – θυγατρι-
κές) - Οικονομι-

κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
συμμετοχής διακρατεί-
ται τουλάχιστον είκοσι 

τέσσερεις (24) μήνες. 
Εάν διανέμονται κέρδη από 
νομικό πρόσωπο σε λήπτη 
φορολογούμενο που δεν έ-

χει διακρατήσει το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής επί 
είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, 
αλλά πληρούται η προϋπό-

θεση γ΄, ο λήπτης φορολο-
γούμενος μπορεί προσωρι-
νά να ζητήσει την απαλλαγή 
που προβλέπεται στις εν 

λόγω παραγράφους, εφόσον 
καταθέσει στη φορολογική 
διοίκηση εγγυητική επιστο-
λή υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου, ίση με το ποσό 
του φόρου που θα όφειλε 
να καταβάλει σε περίπτωση 

μη χορήγησης της απαλλα-
γής. Η απαλλαγή καθίστα-
ται οριστική και η εγγύηση 
λήγει κατά την ημερομηνία 

που συμπληρώνονται είκοσι 
τέσσερεις (24) μήνες δια-
κράτησης του ελάχιστου 
ποσοστού συμμετοχής. 

Η απαλλαγή ισχύει επίσης 
για τα ενδοομιλικά μερί-
σματα που εισπράττονται 
από μόνιμες εγκαταστάσεις 

εταιρειών άλλων κρατών-
μελών που βρίσκονται στην 
Ελλάδα και προέρχονται 
από τις θυγατρικές τους σε 

άλλο κράτος-μέλος. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΣΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΑ 

ΑΠΟ ΣΟΚΟΤ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΒΑΕΙ ΔΙΜΕΡΩΝ 
ΤΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΥΤΓΗ 
ΔΙΠΛΗ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ 

       

         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων τα εισοδήματα 
που απαλλάσσονται της φορολογίας με 
βάση σύμβαση που έχει κυρωθεί με νό-

μο.  Σα εισοδήματα αυτά είναι από δι-
καιώματα, τόκους και μερίσματα για τα 
οποία ισχύουν τα ακόλουθα: 
Α)  Δικαιώματα 

Αντί παρακράτησης φόρου με συντελε-
στή είκοσι τοις εκατό (20%) που προ-
βλέπεται από το άρθρο 64 του ΚΥΕ ι-
σχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές ανά 

συμβατική χώρα (σε κάτοικο της οποίας 
αποστέλλονται) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Παραχώρηση χρήσης, χρη-
σιμοποίησης κ.λπ. των δι-
καιωμάτων στην Ελλάδα. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις. 

ύνταγμα 
της Ελλάδος 
(άρθρο 28). 
 

 
 
 
 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 64, 
παρ. 1). 

Απεριόρι-
στη 
 
 

 
 
 
 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω της αυξη-
μένης τυπικής 
ισχύος των διμε-
ρών συμβάσεων 

– Δράσεις στο 
εξωτερικό (διε-
θνείς σχέσεις). 
 

Λήψη τεχνογνω-
σίας, τεχνολογί-
ας κ.λπ. 

  

 1.  Ελλάδα – ΗΠΑ  

α) κινηματογραφικά: είκοσι τοις εκατό 
(20%) 
β) λοιπά: 0% 

 Υορολογικός κά-

τοικος ΗΠΑ. 

ΝΔ 2548/53     

 2.  Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο: 0  Υορολογικός κά-

τοικος Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

ΝΔ 2732/53     

 3. Ελλάδα – ουηδία 
α) κινηματογραφικά: 0 

β) λοιπά: πέντε τοις εκατό (5%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος ουηδίας. 

ΝΔ 4300/63     

 4. Ελλάδα – Γαλλία:  
α) κινηματογραφικά: 0 
β) λοιπά: πέντε τοις εκατό (5%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Γαλλίας. 

ΝΔ 4386/64     

 5. Ελλάδα – Ιταλία: 
α) πνευματικά-κινηματογραφικά: μηδέν 
(0%) 
β) λοιπά: πέντε τοις εκατό (5%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ιταλίας. 

ΝΔ 23/67, 
ΝΔ 173/67, 
Ν. 1927/91 

    

 6.  Ελλάδα – Γερμανία: μηδέν (0%)  Υορολογικός κά-
τοικος Γερμανίας. 

ΑΝ 52/1967     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 7. Ελλάδα – Κύπρος:  

α) πέντε τοις εκατό (5%) για κινηματο-

γραφικά 
β) Λοιπά: μηδέν (0%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Κύπρου. 

ΑΝ 573/68     

 8. Ελλάδα – Βέλγιο: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Βελγίου. 

ΝΔ 117/69 
ΝΔ 3407/05 

    

 9. Ελλάδα – Αυστρία: επτά τοις εκατό 
(7%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Αυστρίας. 

ΝΔ 994/71 
Ν. 3724/08 

    

 10. Ελλάδα – Υινλανδία:  
α) πνευματικά: μηδέν (0%) 

β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Υινλανδί-

ας. 

Ν. 1191/81     

 11. Ελλάδα – Ολλανδία: 
α) πέντε τοις εκατό (5%) για πνευματικά 
β) επτά τοις εκατό (7%) για λοιπά 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ολλανδίας. 

Ν. 1455/84     

 12. Ελλάδα – Ουγγαρία 
α) πνευματικά -κινηματογραφικά: φορο-
λογία με βάση την ελληνική νομοθεσία 
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ουγγαρίας. 

Ν. 1496/84     

 13.  Ελλάδα – Ελβετία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ελβετίας. 

Ν. 1502/84     

 14.  Ελλάδα – Σσεχία: δέκα τοις εκατό 

(10%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Σσεχίας. 

Ν. 1838/89     

 15.  Ελλάδα – λοβακία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος λοβακίας 

Ν. 1838/89     

 16. Ελλάδα – Νορβηγία: δέκα τοις εκατό 

(10%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Νορβηγίας. 

Ν. 1924/91     

 17. Ελλάδα – Πολωνία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Πολωνίας. 

Ν. 1939/91     

 18.  Ελλάδα – Δανία: πέντε τοις εκατό 

(5%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Δανίας. 

Ν. 1986/91     

 19.  Ελλάδα – Ρουμανία: 
α) πνευματικά-κινηματογραφικά: πέντε 
τοις εκατό (5%) 

β)  λοιπά: επτά τοις εκατό (7%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ρουμανίας. 

Ν. 2279/95     

 20.  Ελλάδα – Βουλγαρία: δέκα τοις εκα-
τό (10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Βουλγαρί-
ας. 

Ν. 2255/94 
Ν. 2927/01 

    

 21. Ελλάδα – Λουξεμβούργο: 
α)  κινηματογραφικά: πέντε τοις εκατό 

 Υορολογικός κά-
τοικος Λουξεμ-

Ν. 2319/95     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
(5%) 
β)   λοιπά: επτά τοις εκατό (7%) 

βούργο. 

 22. Ελλάδα – Κορέα: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Κορέας. 

Ν. 2571/98     

 23. Ελλάδα – Ισραήλ: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ισραήλ. 

Ν. 2572/98     

 24. Ελλάδα – Κροατία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Κροατίας. 

Ν. 2653/98     

 25. Ελλάδα – Ουζμπεκιστάν: οκτώ τοις 
εκατό (8%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ουζμπεκι-

στάν. 

Ν. 2659/98     

 26.  Ελλάδα – Αλβανία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Αλβανίας. 

Ν. 2755/99     

 27. Ελλάδα – Ισπανία: έξι τοις εκατό 

(6%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Ισπανίας. 

Ν. 3015/02     

 28. Ελλάδα – Πορτογαλία: δέκα τοις ε-
κατό (10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Πορτογαλί-
ας. 

Ν. 3009/02     

 29. Ελλάδα – Αρμενία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Αρμενίας. 

Ν. 3014/02     

 30. Ελλάδα – Γεωργία: πέντε τοις εκατό 

(5%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Γεωργίας. 

Ν. 3045/02     

 31. Ελλάδα – Ν. Αφρική: 
α) πνευματικά – κινηματογραφικά – 
καλλιτεχνικά – επιστημονικά: 5% 

β) λοιπά: 7% 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ν. Αφρι-
κής. 

Ν. 3085/02     

 32. Ελλάδα – Ουκρανία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ουκρανίας. 

Ν. 3046/02     

 33. Ελλάδα – λοβενία: δέκα τοις εκατό 

(10%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος λοβενίας. 

Ν. 3084/02     

 34. Ελλάδα – Σουρκία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Σουρκίας. 

Ν. 3228/04     

 35.  Ελλάδα – Ιρλανδία: πέντε τοις εκατό 

(5%)  

 Υορολογικός κά-

τοικος Ιρλανδίας. 

Ν. 3300/04     

 36.  Ελλάδα – Κίνα: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Κίνας. 

Ν. 3331/05     

 37.  Ελλάδα – Κουβέιτ: Δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Κουβέιτ. 

Ν. 3330/05     

 38.  Ελλάδα – Λετονία:   Υορολογικός κά- Ν. 3318/05     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
α)  βιομηχανικά – εμπορικά -  επιστημο-
νικά: πέντε τοις εκατό (5%) 

β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 

τοικος Λετονίας. 

 39. Ελλάδα-Μεξικό: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Μεξικού. 

Ν. 3406/05     

 40. Ελλάδα – Ρωσία: επτά τοις εκατό 

(7%)  

 Υορολογικός κά-

τοικος Ρωσίας. 

Ν. 3047/02     

 41. Ελλάδα – Αίγυπτος: δέκα πέντε τοις 
εκατό (15%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Αιγύπτου. 

Ν. 3484/06     

 42. Ελλάδα – Ισλανδία: δέκα τοις εκατό 

(10%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Ισλανδίας. 

Ν. 3684/08     

 43. Ελλάδα – Μάλτα: οκτώ τοις εκατό 
(8%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Μάλτας. 

Ν. 3681/08     

 44. Ελλάδα – Εσθονία: 

α) βιομηχανικό-εμπορικό-επιστημονικό 
εξοπλισμό: πέντε τοις εκατό (5%) 
β)  λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 
 

 Υορολογικός κά-

τοικος Εσθονίας. 

Ν. 3682/08     

 45. Ελλάδα-Ινδία: Με βάση την εσωτερι-
κή νομοθεσία. 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ινδίας. 

ΝΔ 4580/66     

 46. Ελλάδα-Μολδαβία: Οκτώ τοις εκατό 

(8%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Μολδαβίας. 

Ν. 3357/05     

 47. Ελλάδα-Λιθουανία: 
α) βιομηχανικά – εμπορικά - επιστη-
μονικά: πέντε τοις εκατό (5%) 

β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Λιθουανί-
ας. 

Ν. 3356/05     

 48. Ελλάδα-Αζερμπαϊτζάν: οκτώ τοις ε-
κατό (8%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Αζερμπαϊ-
τζάν. 

Ν. 3826/10     

 49. Ελλάδα-Καναδάς: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Καναδά. 

Ν. 3824/10     

 50.  Ελλάδα-Συνησία: δώδεκα τοις εκατό 
(12%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Συνησίας. 

Ν. 3742/09     

 51. Ελλάδα-ερβία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος ερβίας. 

Ν. 3825/10     

 52. Ελλάδα-αουδική Αραβία: δέκα τοις 
εκατό (10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος αουδικής 

Αραβίας. 

Ν. 3821/10     

 53. Ελλάδα-Μαρόκο: δέκα τοις εκατό  Υορολογικός κά- Ν. 3820/10     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
(10%) τοικος Μαρόκου. 

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

τοικος Κατάρ. 

Ν. 3823/10     

         
 Β)  Σόκοι        
 Αντί παρακράτησης φόρου με το συντε-

λεστή φορολογίας δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) που προβλέπεται από την παρ. 1 
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 ισχύ-
ουν οι ακόλουθοι συντελεστές ανά συμ-

βατική χώρα:  

α) Μη υπαγωγή του δανείου 

στις διατάξεις του ν. 
4171/61. 

β) Εκτός τόκων από ομόλο-
γα που εκδίδονται από 

το Ευρωπαϊκό Σαμείο 
Φρηματοοικονομικής 
ταθερότητας (ΕΣΦ), 
κατ’ εφαρμογή προ-

γράμματος συμμετοχής 
στην αναδιάταξη του ελ-
ληνικού χρέους. 

γ) Εκτός τόκων από κρατι-

κά ομόλογα και έντοκα 
γραμμάτια του Ελληνι-
κού Δημοσίου. 

  Κατάργηση 

της απαλ-
λαγής με 
τις διατά-
ξεις του 

άρθ. 12 
του ν. 
3670/08 
για τόκους 

δανείων 
που συνά-
πτονται 
από τη 

δημοσίευ-
ση του νό-
μου και 

μετά. 

   

 1.  Ελλάδα-ΗΠΑ: μηδέν τοις εκατό (0%) Θα απαλλάσσονται του ελ-
ληνικού φόρου, αλλά μόνον 
καθόσον το επιτόκιο δεν εί-

ναι ανώτερο του 9% ετησί-
ως.  Εάν όμως το επιτόκιο 
είναι ανώτερο του ποσοστού 
αυτού θα φορολογηθούν 

στην Ελλάδα -και σύμφωνα 
με τις διατάξεις της εσωτε-
ρικής μας νομοθεσίας- οι 
τόκοι οι αναλογούντες στο 

ποσοστό του επιτοκίου πέ-
ραν του 9%. 

Υορολογικός κά-
τοικος ΗΠΑ. 

ΝΔ 2548/53     

 2. Ελλάδα– Ηνωμένο Βασίλειο: μηδέν 
τοις εκατό (0%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ηνωμένου 

Βασιλείου. 

ΝΔ 2732/53     

 3. Ελλάδα-ουηδία: δέκα τοις εκατό  Υορολογικός κά- ΝΔ 4300/63     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
(10%) τοικος ουηδίας. 

 4. Ελλάδα-Γαλλία: δέκα τοις εκατό 

(10%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Γαλλίας. 

ΝΔ 4386/64     

 5. Ελλάδα-Ινδία: φορολογία με βάση την 
ελληνική νομοθεσία. 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ινδίας. 

ΝΔ 4580/66     

 6. Ελλάδα-Ιταλία: δέκα τοις εκατό (10%)  Υορολογικός κά-

τοικος Ιταλίας. 

ΝΔ 1927/91     

 7. Ελλάδα – Γερμανία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Γερμανίας. 

ΑΝ 52/67     

 8. Ελλάδα-Κύπρος: δέκα τοις εκατό 

(10%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Κύπρου. 

ΑΝ 573/68     

 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%). 

 Υορολογικός κά-
τοικος Βελγίου. 

Ν. 3407/05     

 10. Ελλάδα-Αυστρία: οκτώ τοις εκατό 

(8%). 

 Υορολογικός κά-

τοικος Αυστρίας. 

ΝΔ 994/71 

Ν. 3724/08 

    

 11. Ελλάδα-Υινλανδία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Υινλανδί-

ας. 

Ν. 1191/81     

 12. Ελλάδα-Ολλανδία: δέκα τοις εκατό 
(10%), οκτώ τοις εκατό (8%) σε ολλανδι-
κή τράπεζα 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ολλανδίας. 

Ν. 1455/84     

 13. Ελλάδα-Ουγγαρία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ουγγαρίας. 

Ν. 1496/84     

 14. Ελλάδα-Ελβετία: επτά τοις εκατό 
(7%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ελβετίας. 

Ν. 1502/84 
Πρωτόκολλο 

Ν. 4034/11 

    

 15. Ελλάδα-Σσεχία και λοβακία: δέκα 
τοις εκατό (10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Σσεχίας και 
λοβακίας. 

Ν. 1838/89     

 16. Ελλάδα-Νορβηγία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Νορβηγίας 

Ν. 1924/91     

 17. Ελλάδα-Πολωνία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Πολωνίας. 

Ν. 1939/91     

 18. Ελλάδα-Δανία: οκτώ τοις εκατό (8%)  Υορολογικός κά-
τοικος Δανίας. 

Ν. 1986/91     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 19. Ελλάδα-Ρουμανία: δέκα τοις εκατό 

(10%) 
 Υορολογικός κά-

τοικος Ρουμανίας. 
Ν. 2779/95     

 20. Ελλάδα-Βουλγαρία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Βουλγαρίας 

Ν. 2255/94 
Ν. 2927 /01 

    

 21. Ελλάδα-Λουξεμβούργο: οκτώ τοις 
εκατό (8%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Λουξεμ-

βούργου. 

Ν. 2319/95     

 22. Ελλάδα-Κορέα: οκτώ τοις εκατό (8%)  Υορολογικός κά-
τοικος Κορέας. 

Ν. 2571/98     

 23. Ελλάδα-Ισραήλ: δέκα τοις εκατό 

(10%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Ισραήλ. 

Ν. 2572/98     

 24.  Ελλάδα-Κροατία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Κροατίας. 

Ν. 2653/98     

 25.  Ελλάδα-Ουζμπεκιστάν: δέκα τοις 

εκατό (10%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Ουζμπεκι-
στάν. 

Ν. 2659/98     

 26  Ελλάδα – Αλβανία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Αλβανίας. 

Ν. 2755/99     

 27. Ελλάδα-Ισπανία: οκτώ τοις εκατό 
(8%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ισπανίας. 

Ν. 3015/02     

 28. Ελλάδα-Πορτογαλία: δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Πορτογαλί-
ας. 

Ν. 3009/02     

 29. Ελλάδα-Αρμενία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Αρμενίας. 

Ν. 3014/02     

 30. Ελλάδα-Γεωργία: οκτώ τοις εκατό 
(8%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Γεωργίας. 

Ν. 3045/02     

 31. Ελλάδα-Ν. Αφρική: οκτώ τοις εκατό 
(8%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ν. Αφρι-

κής. 

Ν. 3085/02     

 32. Ελλάδα-Ουκρανία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ουκρανίας. 

Ν. 3046/02     

 33. Ελλάδα-λοβενία: δέκα τοις εκατό 

(10%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος λοβενίας. 

Ν. 3084/02     

 34. Ελλάδα-Σουρκία: δώδεκα τοις εκατό 
(12%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Σουρκίας. 

Ν. 3228/04     

 35. Ελλάδα-Ιρλανδία: πέντε τοις εκατό 

(5%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Ιρλανδίας. 

Ν. 3300/04     

 36. Ελλάδα-Κίνα: δέκα τοις εκατό (10%)  Υορολογικός κά- Ν. 3331/05     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Για δάνεια από κυβέρνηση, την κύρια 
Κεντρική Σράπεζα Κίνας ή χρηματοπι-

στωτικό οργανισμό το κεφάλαιο του ο-
ποίου κατέχεται από την κυβέρνηση: 
μηδέν (0%) 

τοικος Κίνας. 

 37. Ελλάδα-Κουβέιτ: πέντε τοις εκατό 

(5%) 
Όμως αν οι δικαιούχοι των τόκων είναι: 
α) το κράτος του Κουβέιτ ή διαίρεσή του, 
β) η Κεντρική Σράπεζα του Κουβέιτ ή 

γ) οργανισμός μετά από ανταλλαγή εγ-
γράφου: μηδέν (0%). 

 Υορολογικός κά-

τοικος Κουβέιτ. 

Ν. 3330/05     

 38. Ελλάδα-Λετονία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

Αν οι δικαιούχοι των τόκων είναι το κρά-
τος της Λετονίας ή η Κεντρική Σράπεζά 
της: μηδέν (0%). 

 Υορολογικός κά-
τοικος Λετονίας. 

Ν. 3318/05     

 39. Ελλάδα-Λιθουανία: δέκα τοις εκατό 

(10%) 
Αν οι δικαιούχοι των τόκων είναι το κρά-
τος της Λιθουανίας ή η Κεντρική Σράπε-

ζά της: μηδέν (0%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Λιθουανί-
ας. 

Ν. 3356/05     

 40. Ελλάδα-Μεξικό: δέκα τοις εκατό 
(10%) 
Όταν οι δικαιούχοι των τόκων είναι το 

κράτος του Μεξικού, η Κεντρική Σράπε-
ζά του ή κρατικά χρηματοοικονομικά ι-
δρύματα που χορηγούν δάνεια διάρκειας 
μικρότερης των 3 ετών: μηδέν (0%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Μεξικού. 

Ν. 3406/05     

 41. Ελλάδα – Μολδαβία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Μολδαβίας. 

Ν. 3357/05     

 42. Ελλάδα – Ρωσία: επτά τοις εκατό 
(7%)  

 Υορολογικός κά-
τοικος Ρωσίας. 

Ν. 3047/02     

 43. Ελλάδα – Αίγυπτος: δέκα πέντε τοις 
εκατό (15%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Αιγύπτου. 

Ν. 3484/06     

 44. Ελλάδα – Ισλανδία: οκτώ τοις εκατό 
(8%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Ισλανδίας. 

Ν. 3684/08     

 45. Ελλάδα – Μάλτα: οκτώ τοις εκατό 
(8%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Μάλτας. 

Ν. 3681/08     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 46. Ελλάδα – Εσθονία: δέκα τοις εκατό 

(10%) (Με εξαίρεση αυτούς που κατα-

βάλλονται προς το κράτος της Εσθονίας, 
τις τοπικές αρχές της και την Κεντρική 
Σράπεζα αυτής, που απαλλάσσονται). 

 Υορολογικός κά-
τοικος Εσθονίας. 

Ν. 3682/08     

 47. Ελλάδα-Αζερμπαϊτζάν: οκτώ τοις ε-

κατό (8%) (Με εξαίρεση αυτούς που κα-
ταβάλλονται στην κυβέρνηση της Δημο-
κρατίας του Αζερμπαϊτζάν που απαλλάσ-
σονται). 

 Υορολογικός κά-

τοικος Αζερμπαϊ-
τζάν. 

Ν. 3826/10     

 48.  Ελλάδα-Συνησία: δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Συνησίας. 

Ν. 3742/09     

 49. Ελλάδα-ερβία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος ερβίας. 

Ν. 3825/10     

 50. Ελλάδα-αουδική Αραβία: πέντε τοις 
εκατό (5%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος αουδικής 
Αραβίας. 

Ν. 3821/10     

 51. Ελλάδα-Μαρόκο: δέκα τοις εκατό 

(10%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Μαρόκου. 

Ν. 3820/10     

 52. Ελλάδα-Καναδάς: δέκα τοις εκατό 
(10%) (Με εξαίρεση αυτούς που κατα-

βάλλονται προς το κράτος του Καναδά, 
τις τοπικές αρχές και την κεντρική τρά-
πεζα αυτού, που απαλλάσσονται). 

 Υορολογικός κά-
τοικος Καναδά. 

Ν. 3824/10     

 53. Ελλάδα-λοβακία: δέκα τοις εκατό 

(10%). 

 Υορολογικός κά-

τοικος λοβακίας. 

Ν. 1838/89     

 54. Ελλάδα-Κατάρ: πέντε τοις εκατό (5%)  Υορολογικός κά-
τοικος Κατάρ. 

Ν. 3823/10     

         

         
 Γ)  Μερίσματα        
 Αντί παρακράτησης φόρου με το συντε-

λεστή δέκα τοις εκατό (10%) που προ-

βλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 64 
του ΚΥΕ ισχύουν οι ακόλουθοι (ευνοϊκό-
τεροι) συντελεστές ανά συμβατική χώρα: 

       

         

 1. Ελλάδα – Αλβανία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος Αλβανίας. 

Ν. 2755/99     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 2. Ελλάδα – Αυστρία: πέντε τοις εκατό 

(5%) 
Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 

από προσωπική εταιρεία-, η 
οποία κατέχει τουλάχιστον 
το 25% του κεφαλαίου της 
εταιρείας που καταβάλλει 

τα μερίσματα. 

Υορολογικός κά-
τοικος Αυστρίας. 

Ν. 3724/08     

 3. Ελλάδα-Βέλγιο: πέντε τοις εκατό (5%) Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία η ο-
ποία κατέχει τουλάχιστον το 

25% του κεφαλαίου της ε-
ταιρείας που καταβάλλει τα 
μερίσματα. 

Υορολογικός κά-
τοικος Βελγίου. 

Ν. 3407/05     

 4. Ελλάδα-Γεωργία: οκτώ τοις εκατό 

(8%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Γεωργίας. 

Ν. 3045/02     

 5. Ελλάδα-Εσθονία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 
από προσωπική εταιρεία-, η 

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

τα μερίσματα. 

Υορολογικός κά-
τοικος Εσθονίας. 

Ν. 3682/08     

 6. Ελλάδα-Ιρλανδία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία η ο-
ποία κατέχει τουλάχιστον το 

25% του δικαιώματος ψή-
φου της εταιρείας που κα-
ταβάλλει τα μερίσματα. 

Υορολογικός κά-
τοικος Ιρλανδίας. 

Ν. 3300/04     

 7. Ελλάδα-Ισλανδία: πέντε τοις εκατό 

(5%) 

Εάν ο πραγματικός δικαι-

ούχος είναι εταιρεία – εκτός 
από προσωπική εταιρεία-, η 
οποία κατέχει τουλάχιστον 
το 25% του κεφαλαίου της 

εταιρείας που καταβάλλει 
τα μερίσματα. 

Υορολογικός κά-

τοικος Ισλανδίας. 

Ν. 3684/08     

 8. Ελλάδα-Ισπανία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 

από προσωπική εταιρεία-, η 
οποία κατέχει τουλάχιστον 

Υορολογικός κά-
τοικος Ισπανίας. 

Ν. 3015/02     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
το 25% του κεφαλαίου της 
εταιρείας που καταβάλλει 

τα μερίσματα. 
 9. Ελλάδα-Κίνα: πέντε τοις εκατό (5%) Εάν ο πραγματικός δικαι-

ούχος είναι εταιρεία – εκτός 
από προσωπική εταιρεία-, η 

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

Υορολογικός κά-
τοικος Κίνας. 

Ν. 3331/05     

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

Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 
από προσωπική εταιρεία-, η 
οποία κατέχει τουλάχιστον 

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

Υορολογικός κά-
τοικος Κορέας. 

Ν. 2571/98     

 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 τοπι-
κή αρχή, β) η Κεντρική Σράπεζα του 
Κουβέιτ, γ) άλλοι κυβερνητικοί οργανι-
σμοί ή οικονομικά ιδρύματα. 

 Υορολογικός κά-

τοικος Κουβέιτ. 

Ν. 3330/05     

 12. Ελλάδα-Κροατία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 
από προσωπική εταιρεία-, η 
οποία κατέχει τουλάχιστον 

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

Υορολογικός κά-
τοικος Κροατίας. 

Ν. 2653/98     

 13. Ελλάδα-Λετονία: πέντε τοις εκατό 

(5%) 

Εάν ο πραγματικός δικαι-

ούχος είναι εταιρεία – εκτός 
από προσωπική εταιρεία-, η 
οποία κατέχει τουλάχιστον 
το 25% του κεφαλαίου της 

εταιρείας που καταβάλλει 
τα μερίσματα. 

Υορολογικός κά-

τοικος Λετονίας. 

Ν. 3318/05     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 14. Ελλάδα-Λιθουανία: πέντε τοις εκατό 

(5%) 
Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 

από προσωπική εταιρεία-, η 
οποία κατέχει τουλάχιστον 
το 25% του κεφαλαίου της 
εταιρείας που καταβάλλει 

τα μερίσματα. 

Υορολογικός κά-
τοικος Λιθουανί-

ας. 

Ν. 3356/05     

 15. Ελλάδα-Μάλτα: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 
από προσωπική εταιρεία-, η 

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

Υορολογικός κά-
τοικος Μάλτας. 

Ν. 3681/08     

 16. Ελλάδα-Μολδαβία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 
από προσωπική εταιρεία-, η 
οποία κατέχει τουλάχιστον 

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

Υορολογικός κά-
τοικος Μολδαβίας. 

Ν. 3357/05     

 17. Ελλάδα-Νότια Αφρική: πέντε τοις 
εκατό (5%) 

Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 
από προσωπική εταιρεία-, η 
οποία κατέχει τουλάχιστον 

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

Υορολογικός κά-
τοικος Νοτίου Α-
φρικής. 

Ν. 3085/02     

 18. Ελλάδα-Ουζμπεκιστάν: οκτώ τοις 

εκατό (8%) 

 Υορολογικός κά-

τοικος Ουζμπεκι-
στάν. 

Ν. 2659/98     

 19. Ελλάδα-Ουκρανία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 

από προσωπική εταιρεία-, η 
οποία κατέχει τουλάχιστον 
το 25% του κεφαλαίου της 
εταιρείας που καταβάλλει 

τα μερίσματα. 

Υορολογικός κά-
τοικος Ουκρανίας. 

Ν. 3046/02     

 20. Ελλάδα-Ρωσία: πέντε τοις εκατό (5%) Εάν ο πραγματικός δικαι- Υορολογικός κά- Ν. 3047/02     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 
από προσωπική εταιρεία-, η 

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

τοικος Ρωσίας. 

 21. Ελλάδα-ουηδία: μηδέν τοις εκατό 
(0%) 

 Υορολογικός κά-
τοικος ουηδίας. 

Ν. 4300/63     

         
 Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΑΠΟ ΣΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΟΔΗΜΑΣΩΝ 

       

         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος και από κάθε τέλος, εισφορά ή αντα-
ποδοτική κράτηση ή τέλος υπέρ του Δη-
μοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου οι αλλο-
δαπές τεχνικές επιχειρήσεις. 

Να είναι εγκατεστημένες ή 

να πρόκειται να εγκαταστα-
θούν στην Ελλάδα και τα 
εισοδήματά τους να προέρ-
χονται από εργασίες των 

οποίων το αντικείμενο να 
βρίσκεται έξω από τα όρια 
της ελληνικής επικράτειας. 
Η απαλλαγή από τη φορο-

λογία εισοδήματος ισχύει 
υπό τον όρο υποβολής υ-
πεύθυνης δήλωσης στην 
αρμόδια φορολογική αρχή 

εντός δεκαημέρου από τις 
υπαγόμενες επιχειρήσεις, 
ότι: 

α) δεν ασκούν επιχειρημα-
τική δραστηριότητα εντός 
της ελληνικής επικρά-
τειας, αναφέροντας τις 

χώρες στις οποίες δρα-
στηριοποιούνται, 

β) έχουν εκπληρώσει στη 
χώρα, όπου ασκείται η 

συγκεκριμένη δραστη-
ριότητά τους, τις φορο-
λογικές τους υποχρεώ-

Αλλοδαπές τεχνι-

κές επιχειρήσεις. 

Ν. 4171/61 

(άρθρο 9, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Αναπτυξιακοί 

λόγοι - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σεις 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 ε-

πιχειρήσεις όλων των δικαι-
ολογητικών, πιστοποιητικών 
και κάθε άλλου σχετικού 
εγγράφου. 

         

2 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων οι ελληνικές τε-

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

Σο προσωπικό των επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα να 

αποτελείται κατά τα 4/5 
τουλάχιστον του συνόλου 
του και κατά τα 3/5 τουλά-
χιστον κατά κατηγορίας 

προσωπικού από Έλληνες 
υπηκόους.  Να έχουν κα-
ταθέσει οι επιχειρήσεις αυ-

τές στο Τπουργείο Οικονο-
μίας και Οικονομικών τρα-
πεζική εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης τράπεζας 

εσωτερικού ή εξωτερικού 
ύψους 25.000 δολαρίων 
ΗΠΑ με τον περιορισμό ότι 
δε διανέμονται. 

Η απαλλαγή από τη φορο-
λογία εισοδήματος ισχύει 
υπό τον όρο υποβολής υ-

Ελληνικές τεχνι-
κές επιχειρήσεις. 

Ν. 4171/61 
(άρθρο 9, 

παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - Οικονο-

μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
πεύθυνης δήλωσης στην 
αρμόδια φορολογική αρχή 

εντός δεκαημέρου από τις 
υπαγόμενες επιχειρήσεις, 
ότι: 
α) δεν ασκούν επιχειρημα-

τική δραστηριότητα εντός 
της ελληνικής επικρά-
τειας, αναφέροντας τις 
χώρες στις οποίες δρα-

στηριοποιούνται, 
β) έχουν εκπληρώσει στη 

χώρα, όπου ασκείται η 
συγκεκριμένη δραστη-

ριότητά τους, τις φορο-
λογικές τους υποχρεώ-
σεις 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 ε-
πιχειρήσεις όλων των δικαι-
ολογητικών, πιστοποιητικών 
και κάθε άλλου σχετικού 

εγγράφου. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
3 Ποσοστό ύψους έως και 80% για τα πρώ-

τα πέντε έτη λειτουργίας και 50% τα ε-
πόμενα έτη, επί των καθαρών αδιανέμη-

των κερδών των εταιρειών αμοιβαίων εγ-
γυήσεων φέρεται σε αφορολόγητο απο-
θεματικό. 

 
 
 

 
 

Εταιρείες αμοι-
βαίων εγγυήσεων. 

Ν. 2367/95 
(άρθρο 2, 
παρ. 2) 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 72, 
παρ. 18) 

Απεριόρι-
στη 

Για την κάλυψη 
κινδύνου από 
την άσκηση σχε-

τικής επιχειρη-
ματικής δρα-
στηριότητας – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας 

οι αγροτικές εκτάσεις τόσο κατά την αγο-
ρά τους από τις εταιρείες χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης, όσο και κατά την οριστι-
κή μεταβίβαση της κυριότητας των αγρο-

τικών εκτάσεων προς τους αγρότες στη 
λήξη της σύμβασης. 

 Εταιρείες χρημα-

τοδοτικής μίσθω-
σης. 

Ν. 2520/97 

(άρθρο 25, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Ενίσχυση της 

αγροτικής δρα-
στηριότητας – 
Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
5 Σα έσοδα των Εταιρειών Διανομής Αερίου 

(ΕΔΑ) ή της Δημόσιας Επιχείρησης Αερί-
ου (ΔΕΠΑ) κατά περίπτωση από την ει-
σφορά των δικαιωμάτων της παραγράφου 
4 του άρθρου 4 του ν. 2364/95 στις Ε-

ταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) απαλ-
λάσσονται από το φόρο εισοδήματος. 

Εμφάνιση των αφορολόγη-

των εσόδων σε λογαριασμό 
ειδικού αποθεματικού. 

Εταιρείες Διανο-

μής Αερίου (ΕΔΑ) 
και ΔΕΠΑ. 

Ν. 2364/95 

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

παρ. 7) 

Απεριόρι-

στη 

Ενίσχυση της 

αγοράς φυσικού 
αερίου – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη (ε-

νέργεια). 

  

         
6 Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγ-

γυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότη-
σης, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπα-
ϊκή Σράπεζα Επενδύσεων, καθώς και η 
εξ αυτών απόκτηση εσόδων, απαλλάσσο-

νται από το φόρο εισοδήματος. 

 Ευρωπαϊκή Σρά-

πεζα Επενδύσεων. 

Ν. 2682/99 

(άρθρο 23, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Ενίσχυση επεν-

δυτικής δραστη-
ριότητας - Δρά-
σεις στο εξωτερι-
κό (διεθνείς 

σχέσεις). 

  

         
7 Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν υπο-

χρεωτικά ή προαιρετικά τα Διεθνή Λογι-

στικά Πρότυπα (ΔΛΠ) δύναται να σχημα-
τίζουν αφορολόγητο αποθεματικό ισόπο-
σο του «κόστους» προσαρμογής στα ΔΛΠ 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες με μετοχές ει-

σηγμένες στο 
Φρηματιστήριο 
Αθηνών (ΦΑ), κα-

Ν. 2992/02 
(άρθρο 1, 

παρ. 5) 

Η απαλλα-
γή αφορά 

μόνο την 
πρώτη 
χρήση ε-

Λόγω υποχρεω-
τικής εφαρμο-

γής των ΔΛΠ 
από όλες τις χώ-
ρες της ΕΕ μέ-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κατά τη χρήση πρώτης εφαρμογής τους. θώς και ανώνυμες 

εταιρείες με μετο-

χές μη εισηγμένες 
στο ΦΑ που επιλέ-
γουν τους τακτι-
κούς κατά νόμο 

ελεγκτές τους από 
το ώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογι-
στών (ΟΕΛ). 

φαρμογής 
των ΔΛΠ 

και δια-
χειριστικές 
χρήσεις 
που λή-

γουν μετά 
την 
31/12/02. 

χρι το 2005 – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
8 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος 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-
ταιρισμοί κ.λπ. 

Ν. 959/79 
(άρθρο 60) 
Ν. 27/75 

(άρθρο 26),  
όπως τροπο-
ποιήθηκε με 
το άρθρο 24 

του ν. 
4110/13. 
Ν. 4172/13 

(άρθρο 72, 
παρ. 14). 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
ναυτιλίας – Οι-
κονομικές σχέ-

σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         
9 Η υπερτίμηση που προκύπτει από ανα-

γκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου δεν 
υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. 

 Νομικά πρόσωπα 

και νομικές οντό-
τητες άρθρου 45 
του ν. 4172/13. 

Άρθρο 17 

υντάγμα-
τος. 

Απεριόρι-

στη 

Προστασία της 

ιδιοκτησίας. 

  

         

 Σ. ΕΚΠΣΩΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΛΟΙΠΏΝ 
ΠΟΩΝ 

       

         
1 Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από 

επιχειρηματική δραστηριότητα επιτρέπε-
ται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 
του ΚΥΕ, οι οποίες: 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον 
της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις 

α) Πραγματοποιούνται προς 

το συμφέρον της επιχεί-
ρησης ή κατά τις συνή-
θεις εμπορικές συναλλα-
γές της, 

β) αντιστοιχούν σε πραγμα-
τική συναλλαγή και η α-

Νομικά πρόσωπα 

και νομικές οντό-
τητες του άρθρου 
45 του ν. 
4172/13 (πλην 

των περιπτώσεων 
β, γ, ε, στ και ζ). 

Ν. 4172/13 

(άρθρο 22). 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
εμπορικές συναλλαγές της, 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλα-

γή και η αξία της συναλλαγής δεν 
κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγο-
ραίας, στη βάση των στοιχείων που 
διαθέτει η φορολογική διοίκηση, 

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία 
απεικόνισης των συναλλαγών της πε-
ριόδου κατά την οποία πραγματοποι-
ούνται και αποδεικνύονται με κατάλ-

ληλα δικαιολογητικά. 

ξία της συναλλαγής δεν 
κρίνεται κατώτερη ή α-

νώτερη της αγοραίας, 
στη βάση των στοιχείων 
που διαθέτει η φορολο-
γική διοίκηση, 

γ) εγγράφονται στα τηρού-
μενα βιβλία απεικόνισης 
των συναλλαγών της πε-
ριόδου κατά την οποία 

πραγματοποιούνται και 
αποδεικνύονται με κα-
τάλληλα δικαιολογητικά. 

         

2 Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορο-
λογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ε-
νεργητικού 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 χρηματοοι-

κονομικής μίσθωσης. 

 Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-
τητες του άρθρου 
45 του ν. 

4172/2013 (εκτός 
των περιπτώσεων 
β, γ, ε, στ και ζ). 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 24, 
παρ. 1). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

3 Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσια-
κού στοιχείου της επιχείρησης είναι μι-
κρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) 
ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να α-

ποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορο-
λογικό έτος που αποκτήθηκε το περιου-
σιακό στοιχείο. 

Αξία κτήσης μέχρι 1.500 
ευρώ. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-
τητες του άρθρου 
45 του ν. 

4172/13 (πλην 
των περιπτώσεων 
β, γ, ε, στ και ζ).  

Ν. 4172/13 
(άρθρο 24, 
παρ. 7). 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση 
αποσβέσεων πα-
γίων στοιχείων 
μικρής αξίας – 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη.  

  

         

4 Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολο-
γικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθά-
ριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το 
χρόνο της πραγματοποίησής τους προ-

σαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις 
εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που α-

Σα κριτήρια χαρακτηρι-
σμού των δαπανών καθορί-
ζονται με π.δ. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-
τητες του άρθρου 
45 του ν. 

4172/13 (πλην 
των περιπτώσεων 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 22Α). 

Απεριόρι-
στη 

Προαγωγή της 
επιστημονικής 
έρευνας - Οικο-
νομικές σχέσεις 

και ανάπτυξη 
(έρευνα). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
φορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου 
να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προη-

γούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα 
στα επόμενα τρία (3) έτη. 

β, γ, ε, στ και ζ).  

         
         

5 Σα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση 
επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές 
αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων 
στις παραγράφους 5 έως 7 του άρθρου 

26 του ν. 4172/13 εκπίπτουν για φορο-
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 φορο-
λογούμενος δύναται να σχηματίσει 
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε 

ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της 
εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν α-
ναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για 

τη διασφάλιση του δικαιώματος εί-
σπραξης της εν λόγω απαίτησης, 

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω 
του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ 

που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστη-
μα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φο-
ρολογούμενος δύναται να σχηματίσει 
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, 

εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλλη-
λες ενέργειες για τη διασφάλιση του 
δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω 
απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο 

πίνακα: 

 Φρόνος υπερημερίας 
(σε μήνες) 

Προβλέψεις 
(%) 

>12 50 

>18 75 

>24 100 
 

Όπως ορίζονται στο άρθρο 
26 του ν. 4172/13. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-
τητες του άρθρου 
45 του ν. 

4172/13 (πλην 
των περιπτώσεων 
β, γ, ε, στ και ζ).  

Ν. 4172/13 
(άρθρο 26, 
παρ. 1). 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επι-
χειρηματικού 
κινδύνου - Οι-
κονομικές σχέ-

σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

6 Οι τράπεζες μπορούν να εκπίπτουν προ-

βλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε ποσο-
στό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού 
του ετήσιου μέσου όρου των πραγματι-
κών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύπτει 

από τις μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις 
τους. Σέτοιες 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 εγγρά-

φουν στα βιβλία τους, υποχρεούμενες να 
αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τέτοιους 
τόκους, καθώς και η κάλυψη στο σύνολό 
του ή εν μέρει ομολογιακού δανείου ιδι-

ωτικών επιχειρήσεων ή η απόκτηση με-
τοχών κατά τη σύσταση ανώνυμης εται-
ρείας ή αύξηση του κεφαλαίου της, για 

το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι 
τίτλοι των ομολογιών ή μετοχών παραμέ-
νουν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. 
τις χορηγήσεις αυτές δεν περιλαμβάνο-

νται τα δάνεια γενικά προς το Δημόσιο 
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί-
ου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόθη-
κε εγγύηση του Δημοσίου και οι καταθέ-

σεις σε άλλες τράπεζες. Πέρα από το πο-
σοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο 
προηγούμενο εδάφιο οι τράπεζες μπο-
ρούν να εκπίπτουν από το εισόδημά 

τους, για τον προσδιορισμό των αποτελε-
σμάτων της χρήσης πρόσθετες ειδικές 
κατά περίπτωση προβλέψεις για την α-
πόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, 

για τις οποίες έχει διακοπεί ο λογισμός 
τόκων. 

 Σράπεζες Ν. 4172/13 

(άρθρο 26, 
παρ. 5). 

Απεριόρι-

στη 

Λόγω του επι-

χειρηματικού 
κινδύνου από 
την άσκηση 
τραπεζικών ερ-

γασιών - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

7 Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης 

μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επι-
σφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό μέχρι 
δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού 
ύψους των μισθωμάτων, τα οποία προ-

κύπτουν από τις συμβάσεις χρηματοδο-
τικής μίσθωσης, που έχουν συναφθεί 
μέσα στη διάρκεια του φορολογικού έ-
τους. Σο ποσό αυτό της πρόβλεψης για 

κάθε φορολογικό έτος, συναθροιζόμενο 
με το ποσό της πρόβλεψης, η οποία διε-
νεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά 
έτη και εμφανίζεται στα τηρούμενα βι-

βλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υ-
περβεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα-
λαίου. 

Σο ποσό της πρόβλεψης για 

κάθε φορολογικό έτος, συ-
ναθροιζόμενο με το ποσό 
της πρόβλεψης, η οποία δι-
ενεργήθηκε σε προγενέστε-

ρα φορολογικά έτη και εμ-
φανίζεται στα τηρούμενα 
βιβλία της επιχείρησης, δεν 
μπορεί να υπερβεί το είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) του 
καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. 

Εταιρείες χρημα-

τοδοτικής μίσθω-
σης. 

Ν. 4172/13 

(άρθρο 26, 
παρ. 6). 

Απεριόρι-

στη 

Λόγω του επι-

χειρηματικού 
κινδύνου - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-

ξη. 

  

         
8 Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματι-

κών 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 προεξο-

φλήσεων έναντι απαιτήσεων με δικαίωμα 
αναγωγής. 

 Εταιρείες πρακτο-
ρείας επιχειρημα-

τικών απαιτήσεων 
(factoring). 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 26, 

παρ. 7). 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επι-
χειρηματικού 

κινδύνου - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
9 τις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρα-

κτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εται-
ρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώ-
νων Ποδοσφαίρου ΑΕ» (ΟΠΑΠ ΑΕ) παρέ-
χεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις 

πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, πο-
σοστού με κλίμακα ενάμισι τοις εκατό 

 Νομικά πρόσωπα 

και νομικές οντό-
τητες του άρθρου 
45 του ν. 
4172/13. 

Ν. 4172/13 

(άρθρο 26, 
παρ. 8) 
Ν. 4328/15 
(άρθρο 2, 

παρ. 2) 

Για εισο-

δήματα 
που απο-
κτώνται σε 
φορολογι-

κά έτη που 
αρχίζουν 

Λόγω του επι-

χειρηματικού 
κινδύνου - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-

ξη – Παίγνια. 

  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                 ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

2.   ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ 
 

 93 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
(1,5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και 
ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 

500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό 
πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων. 

από 
1/1/14 

μέχρι 
31/12/14. 

         
10 α) Εκπίπτει από το συνολικό ποσό του 

φόρου εισοδήματος της ημεδαπής μη-
τρικής εταιρείας το ποσό του φόρου 
που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του 
μερίσματος. 

β) Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράτ-
τει 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 εκ-
πίπτει το άθροισμα των ποσών του 
φόρου που τυχόν καταβλήθηκε ως 

φόρος εισοδήματος νομικών προσώ-
πων και νομικών οντοτήτων, καθώς 
και του φόρου που παρακρατήθηκε 

ως φόρος επί του μερίσματος. 

Ως προς την περ. α, το συ-

νολικό εκπιπτόμενο ποσό 
να μην υπερβαίνει το ποσό 
του φόρου που αναλογεί για 
το ίδιο εισόδημα στην Ελ-

λάδα. 
 

Κεφαλαιουχικές  

(ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) 
και προσωπικές 
εταιρείες (ΟΕ,ΕΕ). 

Ν. 4172/13 

(άρθρο 68, 
παρ. 3 και 
άρθρο 9) 

Απεριόρι-

στη 

Για λόγους φο-

ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
11 Οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλή-

ρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές 

δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμ-
μένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τό-
κων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε 
εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ το χρό-

νο. 

Σο ποσό των εγγεγραμμένων 
στα βιβλία καθαρών δαπα-

νών τόκων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό των πέ-
ντε εκατομμυρίων ευρώ  
(5.000.000 ευρώ) το χρόνο. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-

τητες του άρθρου 
45 του ν. 
4172/13 (πλην 
των περιπτώσεων 

β, γ, ε, στ και ζ), 
με εξαίρεση τα πι-
στωτικά ιδρύματα, 
τις εταιρείες χρη-

ματοδοτικής μί-
σθωσης του ν. 
1665/1986, τις 
εταιρείες πρακτο-

ρείας επιχειρημα-
τικών απαιτήσεων 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 49, 

παρ. 3 και 5 
και άρθρο 
72 παρ. 9) 

Μέχρι 31 
Δεκεμβρί-

ου 2015. 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - Οικονο-

μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
του ν. 1905/1990 
και τις επιχειρή-

σεις ειδικού σκο-
πού (μόνο κατά το 
μέρος που αφορά 
στην εκτέλεση δη-

μόσιου έργου ή 
την παροχή δημό-
σιας υπηρεσίας 
μέσω σύμβασης 

παραχώρησης η 
οποία έχει κυρω-
θεί με νόμο ή μέ-
σω σύμβασης ύ-

μπραξης Δημόσι-
ου Ιδιωτικού Σο-
μέα). 

12 Από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας 

ειδικού σκοπού απόκτησης επιχειρημα-
τικών απαιτήσεων για την τιτλοποίησή 
τους εκπίπτουν και οι τόκοι και τα συ-

ναφή έξοδα των δανείων, πιστώσεων και 
συμβάσεων παραγώγων χρηματοοικονο-
μικών μέσων που συνομολογεί. 

την εταιρεία ειδικού σκο-

πού μεταβιβάζονται απαι-
τήσεις ή ακίνητα άλλων ε-
πιχειρήσεων ή του Δημοσί-

ου και στη συνέχεια η εται-
ρεία αυτή εκδίδει ομολογι-
ακά δάνεια από τα έσοδα 
των οποίων καλύπτονται οι 

υποχρεώσεις από την αγορά 
των πιο πάνω ακινήτων και 
των απαιτήσεων. 

Εταιρεία ειδικού 

σκοπού. 

Ν. 3156/03 

(άρθρο 14, 
παρ. 11) 

Απεριόρι-

στη 

Αναπτυξιακοί 

λόγοι - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         

13 Σο χρηματικό ποσό ή η αξία της παρο-
χής μετά από χρηματική αποτίμηση αυ-
τής από ειδική εκτιμητική επιτροπή, που 
προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3525/2007 εκπίπτει εξολοκλήρου από 
τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρη-
σης. 

Σο αφαιρούμενο συνολικό 
ποσό δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το 10% των καθαρών 
κερδών που προκύπτουν 

από τα βιβλία της επιχεί-
ρησης που προσέφερε τη 
χορηγία. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-
τητες του άρθρου 
45 του ν. 

4172/13 (πλην 
των περιπτώσεων 
β, γ, ε, στ και ζ).  

Ν. 3525/07 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός   

         
14 Από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα  Μεταποιητικές ε- Ν. 3842/10 Απεριόρι- Περιβάλλον   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μεταποιητικών επιχειρήσεων αφαιρείται 
ποσό ίσο με το ήμισυ της δαπάνης που 

καταβλήθηκε μέσα στην ίδια διαχειρι-
στική περίοδο, για τη μείωση του περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος. 

πιχειρήσεις. (άρθρο 73, 
παρ. 8) 

στη 

         

15 Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε 
βάρος των νομικών προσώπων των περι-
πτώσεων α, γ και δ του άρθρου 45 του ν. 
4172/2013 από την ανταλλαγή ομολό-

γων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρι-
κών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνι-
κού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή προγράμ-
ματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του 

ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε  30 ισό-
ποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης 
από τη χρήση μέσα στην οποία πραγμα-
τοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και 

ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης 
των ομολόγων. 

 Νομικά πρόσωπα 
των περιπτώσεων 
α, γ και δ του άρ-
θρου 45 του ν. 

4172/2013. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 27, 
παρ. 2)  

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

16 Σο χρηματικό ποσό ή η αξία της παρο-
χής που προσφέρεται ως χορηγία για την 
τουριστική ανάπτυξη και προβολή της 
Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4276/2014, μετά από χρηματική α-
ποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική 
επιτροπή, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από τα 
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που 

προσέφερε τη χορηγία. 

Σο αφαιρούμενο συνολικό 
ποσό δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το δέκα τοις εκατό 
(10%) των καθαρών κερδών 

που προκύπτουν από τα 
βιβλία της επιχείρησης που 
προσέφερε τη χορηγία. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-
τητες του άρθρου 
45 του ν. 

4172/13 (πλην 
των περιπτώσεων 
β, γ, ε, στ και ζ).  

Ν. 4276/14 
(άρθρο 42, 
παρ. 1). 

Απεριόρι-
στη 

Σουρισμός   

         
17 Η χρεωστική διαφορά (οριστική ζημιά) 

λόγω πιστωτικού κινδύνου από τη δια-

γραφή χρεών οφειλετών κατά τις διατά-
ξεις του άρθρου 2 του νόμου με τίτλο 
«Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της 
Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΤ του 

υμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, 
όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-

 Οι πιστωτές των 
εποπτευομένων 

από την Σράπεζα 
της Ελλάδος νο-
μικών προσώπων 
των παραγράφων 

5, 6 και 7 του άρ-
θρου 26 του πα-

Ν. 4172/13 
(άρθρο 27, 

παρ. 3) 
Ν. 4307/14 
(άρθρο 78) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επι-
χειρηματικού 

κινδύνου - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΤ του υμβουλί-
ου της 26ης Υεβρουαρίου 2009, σχετικά 

με την εφαρμογή της αρχής της αμοι-
βαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφά-
σεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερη-
τικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά 

της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλε-
σής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μέρος 
Α), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947 
/ΔΕΤ του υμβουλίου της 27ης Νοεμ-

βρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την 
Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΤ του 
υμβουλίου της 26ης Υεβρουαρίου 
2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρ-

χής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποι-
νικές αποφάσεις που προβλέπουν την 
αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή από-
λυσης υπό όρους, με σκοπό την επιτή-

ρηση των μέτρων αναστολής και των ε-
ναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Μέρος Β), γ) της Απόφασης-

Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΤ του υμβουλί-
ου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά 
με την εφαρμογή μεταξύ των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρ-

χής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις α-
ποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλ-
λακτικά προς την προσωρινή κράτηση 
(Μέρος Γ) και άλλες διατάξεις», εκπίπτει 

από τα ακαθάριστα έσοδα σε δεκαπέντε 
(15) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γε-
νομένης από τη χρήση στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η διαγραφή. Η χρε-

ωστική διαφορά ισούται με το συνολικό 
ποσό της διαγραφής μείον τους μη εγγε-
γραμμένους τόκους, οι οποίοι και δεν 
εγγράφονται. Η ανωτέρω χρεωστική δια-

φορά καταχωρείται σε χρέωση των απο-
τελεσμάτων της χρήσης στην οποία Προ-

ρόντος. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κύπτει. 

         

18 Προβλέπεται η προαιρετική μετατροπή 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσε-
ων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστι-
κές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ένα-

ντι του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, 
ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στις 
προσωρινές διαφορές των περιπτώσεων 
α΄ και β΄ της παραγράφου 2, για τις ο-

ποίες έχει λογισθεί «αναβαλλόμενη φο-
ρολογική απαίτηση» μετατρέπεται στο 
σύνολό του ή μερικά σε οριστική και εκ-
καθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημο-

σίου, σε περίπτωση κατά την οποία το 
λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα 
χρήσης του νομικού προσώπου είναι ζη-
μία. Οι προσωρινές διαφορές, με βάση 

την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αφορούν: 
α) στο υπολειπόμενο (αναπόσβεστο) πο-

σό της χρεωστικής διαφοράς της παρ. 

2 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, 
από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολό-
γων με εγγύηση του Ελληνικού Δημο-

σίου, κατ’ εφαρμογή του προγράμμα-
τος συμμετοχής στην αναδιάταξη του 
ελληνικού χρέους, σε βάρος των επο-
πτευόμενων από την Σράπεζα της Ελ-

λάδος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθω-
σης και των εταιρειών πρακτορείας ε-
πιχειρηματικών απαιτήσεων και 

β) στο ποσό των συσσωρευμένων προ-
βλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών, 
λόγω πιστωτικού κινδύνου (κόκκινα 
δάνεια), αναφορικά με απαιτήσεις των 

προαναφερθέντων στην περ. α΄ νομι-
κών προσώπων, που υφίστανται στις 

Απαιτείται απόφαση της Γε-
νικής υνέλευσης των με-
τόχων του νομικού προσώ-
που, κατόπιν ειδικής εισή-

γησης του Διοικητικού 
υμβουλίου. Η απόφαση 
αυτή αφορά στο σχηματι-
σμό ειδικού αποθεματικού 

και στη δωρεάν έκδοση πα-
ραστατικών τίτλων δικαιω-
μάτων κτήσεως κοινών με-
τοχών (δικαιώματα μετα-

τροπής) υπέρ του Ελληνι-
κού Δημοσίου κατά τις δια-
τάξεις της παραγράφου 6, 
στην αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου του νομικού 
προσώπου με κεφαλαιο-
ποίηση του ειδικού αποθε-

ματικού και στην εξουσιο-
δότηση του Διοικητικού 
υμβουλίου να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για 

την υλοποίηση των αποφά-
σεων της Γενικής υνέλευ-
σης. Η ως άνω απόφαση 
γνωστοποιείται στη Υορολο-

γική Διοίκηση και στην Ε-
ποπτική Αρχή. 
Η ένταξη στο ειδικό πλαίσιο 
των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου λήγει με απόφαση 
της Γενικής υνέλευσης των 
μετόχων του νομικού προ-
σώπου, κατόπιν εισήγησης 

του Διοικητικού υμβουλί-
ου, η οποία λαμβάνεται μέ-

Σα εποπτευόμενα 
από την Σράπεζα 
της Ελλάδος χρη-
ματοπιστωτικά ι-

δρύματα, οι εται-
ρείες χρηματοδο-
τικής μίσθωσης 
και οι εταιρείες 

πρακτορείας επι-
χειρηματικών α-
παιτήσεων. 

Ν.4172/13 
(άρθρο 27Α) 

Υορολογι-
κές απαι-
τήσεις που 
γεννώνται 

από το φο-
ρολογικό 
έτος 2016 
και εφεξής 

και ανάγο-
νται στο 
φορολογι-
κό έτος 

2015 και 
εφεξής. 

Επιχειρηματικό-
τητα - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
31 Δεκεμβρίου 2014. χρι το τέλος του προηγού-

μενου έτους εκείνου στο 

οποίο αφορά. 
Οι αποφάσεις των προη-
γούμενων εδαφίων λαμβά-
νονται με την αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία 
που απαιτείται, κατά τις δι-
ατάξεις του ν.2190/1920, 
για την αύξηση του μετοχι-

κού κεφαλαίου. 
         

19 Συχόν χρεωστικά υπόλοιπα αποθεματι-
κών που είχαν σχηματισθεί με τις διατά-

ξεις του ν.2238/1994 μειώνουν τα φο-
ρολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 
2014 και σε περίπτωση φορολογικών ζη-
μιών προστίθενται σε αυτές. 

 Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-

τητες του άρθρου 
45 του ν. 
4172/13 που τη-
ρούν διπλογραφι-

κά βιβλία. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 72, 

παρ. 13) 
ΠΟΛ.1143/
2014 εγκύ-
κλιος 

Υορολογι-
κό έτος 

2014. 

Μετάβαση στο 
νέο φορολογικό 

καθεστώς 
ν.4172/13. 

  

         
 Ζ. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ ΕΙΟ-

ΔΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΞΑΝΣΛΗΗ ΣΗ 
ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΦΡΕΩΗ 

       

         
1 Παρακρατείται φόρος με συντελεστή 

15% στους τόκους που προκύπτουν από 
καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους 
και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια και 
κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπερι-

λαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημά-
των (premiums), των συμφωνιών επανα-
γοράς (repos/reverse repos) και αντα-
μοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, 

ομολογίες ή χρεόγραφα. 

Εξαιρούνται από την παρα-

κράτηση φόρου: 
α) τα νομικά πρόσωπα ή 

νομικές οντότητες που 
δεν είναι φορολογικοί 

κάτοικοι Ελλάδας και 
δεν έχουν στην Ελλάδα 
μόνιμη εγκατάσταση για 
το εισόδημα που απο-

κτούν από τόκους κρατι-
κών ομολόγων και εντό-
κων γραμματίων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, κα-

θώς και ομολόγων που 
εκδίδονται από το Ευ-

Νομικά πρόσωπα 

και νομικές οντό-
τητες του άρθρου 
45 του ν. 
4172/13 (πλην 

των περιπτώσεων 
β, ε, στ και ζ).  

Ν. 4172/13 

(άρθρο 37, 
παρ. 1 και 
3, άρθρο 47, 
παρ. 5, άρ-

θρο 64 παρ. 
1, 6 και 9). 

Απεριόρι-

στη 

Λόγοι απλοποί-

ησης – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ρωπαϊκό Σαμείο Φρημα-
τοοικονομικής ταθερό-

τητας (ΕΣΦ), κατ’ ε-
φαρμογή προγράμματος 
συμμετοχής στην ανα-
διάταξη του ελληνικού 

χρέους, 
β) τα ημεδαπά νομικά πρό-

σωπα ή νομικές οντότη-
τες, κερδοσκοπικού ή μη 

χαρακτήρα, καθώς και 
τα αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα που έχουν μό-
νιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα για το εισόδημα 
που αποκτούν από τό-
κους ομολόγων που εκ-
δίδονται από το Ευρωπα-

ϊκό Σαμείο Φρηματοοι-
κονομικής ταθερότητας 
(ΕΣΦ), κατ’ εφαρμογή 

προγράμματος συμμετο-
χής στην αναδιάταξη του 
ελληνικού χρέους και 

γ) τα πιστωτικά ιδρύματα 

για το εισόδημα που α-
ποκτούν μέσω των εγκα-
ταστάσεών τους, ανεξάρ-
τητα αν αυτά έχουν τη 

φορολογική τους κατοι-
κία στην Ελλάδα ή στην 
αλλοδαπή, από τόκους 
δανείων που έχουν χο-

ρηγήσει στα πλαίσια της 
επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας, συμπε-
ριλαμβανομένων των τό-

κων υπερημερίας, των 
τόκων διατραπεζικών κα-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ταθέσεων και των τόκων 
από τη χορήγηση πιστώ-

σεων. 
         
 Η. ΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ        
         

1 Μη παρακράτηση φόρου 1%, 4% και 8% 
κατά περίπτωση από τους Υορείς Γενι-
κής Κυβέρνησης όταν: 
α) προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχο-

νται υπηρεσίες και δεν απαιτείται 
σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυ-
τών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει 
το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευ-

ρώ, 
β) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμη-

θεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνι-
κές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, 

γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και 
εισιτήρια γενικά, 

γ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή 

προκαταβολή φόρου από άλλη διάτα-
ξη για το ίδιο έσοδο και  

δ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους 
παρέχονται υπηρεσίες από τις πολε-

μικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΤΡ-
ΚΑΛ και ΕΛΒΟ, καθώς και από το 
Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και την Αναπτυξι-

ακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝΕΜ). 

 ΕΑΒ, ΕΒΟ, 
ΠΤΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ, 
ΚΕΠΑ, ΑΝΕΜ, ε-
ταιρείες παροχής 

ηλεκτρισμού, τη-
λεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών κ.λπ. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 64, 
παρ. 2). 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι απλοποί-
ησης – Άμυνα – 
υγκοινωνίες – 
Ενέργεια – Τπη-

ρεσίες κοινής 
ωφέλειας - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-

ξη. 

  

         
2 Σα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δεν προ-

βαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των 

μερισμάτων  (και παρόμοιων πληρωμών) 
που διανέμουν προς εταιρείες άλλων 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
των οποίων είναι θυγατρικές, με τις προ-

ϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του 
ν. 4172/2013. 

Όπως αυτές ορίζονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 63 του 

ν. 4172/2013.  

Νομικό πρόσωπο 
(μητρική εταιρεία) 

με έδρα άλλο κρά-
τος-μέλος της ΕΕ. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 63, 

παρ. 1). 

Απεριόρι-
στη 

Ενσωμάτωση της 
οδηγίας 

2011/96/ΕΕ 
(μητρικές-
θυγατρικές) – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

3 Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου ει-

σοδήματος στους τόκους και δικαιώματα 
που καταβάλλει ημεδαπό νομικό πρό-
σωπο ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλά-
δα εταιρείας κράτους-μέλους της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία 
άλλου κράτους-μέλους ή σε μόνιμη ε-
γκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας 
κράτους-μέλους ευρισκόμενη σε άλλο 

κράτος-μέλος. 

Όπως αυτές ορίζονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 63 του 
ν. 4172/2013. 

Νομικό πρόσωπο 

(συνδεδεμένη ε-
ταιρεία) άλλου 
κράτους-μέλους ή 
μόνιμη εγκατά-

σταση συνδεδεμέ-
νης εταιρείας κρά-
τους-μέλους ευρι-
σκόμενη σε άλλο 

κράτος-μέλος. 

Ν. 4172/13 

(άρθρο 63, 
παρ. 2). 

Απεριόρι-

στη 

Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2003/ 
49/ΕΚ 
(L. 157/49) – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου 

20% σε αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοι-

βές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευ-
τικές ή παρόμοιες υπηρεσίες σε περί-
πτωση που λήπτης της αμοιβής είναι 
φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής χωρίς 

μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

Ο λήπτης της αμοιβής να 
μη διατηρεί μόνιμη εγκα-

τάσταση στην Ελλάδα.  

Υορολογικοί κά-
τοικοι αλλοδαπής. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 62, 

παρ. 3) 
ΠΟΛ.1120/ 
2014 εγκύ-
κλιος 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι απλοποί-
ησης - Οικονο-

μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
 Θ. ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 
Ή ΥΟΡΩΝ. 

       

         
1 Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος στις 

Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών 
υμμετοχών (ΕΚΕ) 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 περιγράφο-
νται στα άρθρο 81 του ν. 2367/95. 

 Εταιρείες Κεφα-

λαίων Επιχειρη-
ματικών υμμετο-
χών. 

Ν. 2367/95 

(άρθρο 8 
παρ. 1) 
Ν. 4172/13 
(άρθρο 72, 

παρ. 18). 

Απεριόρι-

στη 

Αναπτυξιακοί 

λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
2 Οι «ΑΕ διαχειρίσεως» υποχρεούνται σε 

καταβολή φόρου, ο συντελεστής του ο-
ποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε 

ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας (Επι-

 Αμοιβαία κεφά-
λαια – ΑΕ διαχει-
ρίσεως. 

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα, 

Ν. 4099/12 
(άρθρο 103, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-

σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                 ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

2.   ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ 
 

 102 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρ-

θρου 103 του ν. 4099/2012. Με την κα-
ταβολή του φόρου (10%) από την ΑΕ Δι-
αχειρίσεως εξαντλείται και η φορολογική 
υποχρέωση των μεριδιούχων του Αμοι-

βαίου Κεφαλαίου. 

τα οποία είναι με-
ριδιούχοι του ΑΚ. 

         
3 Η φορολόγηση των κερδών του αμοιβαί-

ου κεφαλαίου ακινήτων γίνεται σύμφωνα 

με το άρθρο 33 παρ. 2 και 3 του ν. 
3283/2004, όπως ισχύει.  Ο συντελε-
στής ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε 
ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας (Επι-
τόκιο Αναφοράς), προσαυξανόμενου κα-
τά μία (1) ποσοστιαία μονάδα.  Με την 
καταβολή του φόρου (10%) εξαντλείται 

και η φορολογική υποχρέωση των μερι-
διούχων του. 

 Αμοιβαία Κεφά-
λαια ακινήτων. 

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
μεριδιούχοι του 
Αμοιβαίου Κεφα-

λαίου Ακινήτων. 

Ν.2778/99 
(άρθρο 20, 

παρ. 2), 
Ν. 4099/12 
(άρθρο 103, 
παρ. 3), 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 72, 
παρ. 17). 
 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-

κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         

4 Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη πε-
ριουσία υποχρεούνται σε καταβολή φό-
ρου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επι-
τοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κε-

ντρικής Σράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) 
προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσο-
στιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του 
μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον 

των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, ό-
πως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους 
πίνακες επενδύσεων της παρ. 1 του άρ-
θρου 25 του ν. 2778/1999.  Με την κα-

ταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση της εταιρείας 
και των μετόχων της. 
ε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί 

κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες επενδύσεων σε 
ακίνητα. 

Ν. 2778/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 3), 
Ν. 4172/13 

(άρθρο 72, 
παρ. 17). 
 

Απεριόρι-
στη με την 
επιφύλαξη 
αλλαγής 

του καθε-
στώτος φο-
ρολογίας 
από χέδιο 

Οδηγίας 
της ΕΕ. 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-

ξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
από τη δήλωση που υποβάλλεται από 
την εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη πε-

ριουσία εντός του μηνός Ιουλίου. Συχόν 
πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για 
συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις. Για 
τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετό-

χους της εταιρείας δεν έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 
του ΚΥΕ. 

         

5 Σα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών 
συμμετοχών του ν. 2992/02 δεν είναι 
υποκείμενα οποιουδήποτε φόρου. Η φο-
ρολόγηση γίνεται στο πρόσωπο των συν-

δικαιούχων των περιουσιακών στοιχείων 
που απαρτίζουν το ΑΚΕ. 

 ΑΚΕ Ν. 2992/02 
(άρθρο 7, 
παρ. 21), 
Ν. 4172/13 

(άρθρο 72, 
παρ. 18). 
 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση 
δραστηριοποίη-
σης επιχειρημα-
τικών κεφαλαίων 

για την ανάπτυ-
ξη νέων επιχει-
ρήσεων – Οικο-
νομικές σχέσεις 

και ανάπτυξη. 

  

         
 Ι. ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΥΟ-

ΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΙΩΕΙ ΥΟΡΟΤ 

       

         
1 Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές 

οντότητες των περιπτώσεων α, β, δ, ε και 

στ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 οι 
συντελεστές φορολογίας που προβλέπο-
νται από την παρ. 1 του άρθρου 58 του 
ν. 4172/2013 μειώνονται κατά ποσοστό 

40% για τα κέρδη που προκύπτουν από 
επιχειρηματική δραστηριότητα που α-
σκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα 
με την τελευταία απογραφή, κάτω από 

3.100 κατοίκους. 

Σα κέρδη να προκύπτουν 
από επιχειρηματική δρα-

στηριότητα που ασκείται σε 
νησιά με πληθυσμό, σύμ-
φωνα με την τελευταία απο-
γραφή, κάτω από 3.100 κα-

τοίκους. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-

τητες των περι-
πτώσεων α, β, δ, ε 
και στ του άρθρου 
45 του ν. 

4172/13.  

Ν. 4172/13 
(άρθρο 58, 

παρ. 4). 

Έως την 
31η Δε-

κεμβρίου 
2015. 

Κίνητρο για την 
οικονομική α-

νάπτυξη των εν 
λόγω νησιών – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

708 3.115.279 

         
2 Οι πιο πάνω διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 58 του ν. 4172/2013 εφαρμόζο-

νται και για το νησί της Κεφαλονιάς. 

Σα κέρδη να προκύπτουν 
από επιχειρηματική δρα-

στηριότητα που ασκείται 
στο νησί της Κεφαλονιάς. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-

τητες των περι-
πτώσεων α, β, δ, ε 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 72, 

παρ. 30). 

Έως την 
31η Δε-

κεμβρίου 
2015. 

Κίνητρο για την 
οικονομική α-

νάπτυξη του νη-
σιού της Κεφα-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
και στ του άρθρου 
45 του ν. 

4172/13 που α-
σκούν επιχειρη-
ματική δραστηριό-
τητα στο νησί της 

Κεφαλονιάς.  

λονιάς - Οικο-
νομικές σχέσεις 

και ανάπτυξη. 

         
3 Ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετο-

χές είναι εισηγμένες στο ΦΑ μπορούν να 

κεφαλαιοποιήσουν ολικώς ή μερικώς τα 
αφορολόγητα αποθεματικά διάφορων 
αναπτυξιακών νόμων με εξαίρεση τα α-
ποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν. 

942/1949 και το αποθεματικό της παρ. 
4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 με 
την καταβολή φόρου 5%. 

Μη διάλυση ή μη μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου 

πριν από την πάροδο 10 
ετών από το χρόνο κεφα-
λαιοποίησης με σκοπό την 
επιστροφή των αποθεματι-

κών στους μετόχους. 

ΑΕ με μετοχές ει-
σηγμένες στο ΦΑ. 

Ν. 1892/90 
(άρθρο 101) 

Απεριόρι-
στη 

Για ορθότερη 
κεφαλαιουχική 

διάρθρωση και 
ενίσχυση με ίδια 
κεφάλαια - Οι-
κονομικές σχέ-

σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         

4 Ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετο-
χές δεν είναι εισηγμένες στο ΦΑ, καθώς 
και οι ΕΠΕ μπορούν να κεφαλαιοποιή-

σουν τα αποθεματικά που αναφέρονται 
στην προηγούμενη περίπτωση με την κα-
ταβολή φόρου 10%. 

α) Ισόποση πραγματική αύ-
ξηση (με μετρητά) του 
μετοχικού ή εταιρικού 

κεφαλαίου. 
β) Η προϋπόθεση που ανα-

φέρεται στην προηγού-
μενη περίπτωση. 

1) ΑΕ με μετοχές 
μη εισηγμένες 
στο ΦΑ. 

2) ΕΠΕ 

Ν. 1473/84 
(άρθρο 13) 
 

Απεριόρι-
στη 

Για ορθότερη 
κεφαλαιουχική 
διάρθρωση και 

ενίσχυση με ίδια 
κεφάλαια - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-

ξη. 

  

         
5 Επί των τόκων που καταβάλλονται στο 

Σαμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΣΕ (ΣΑ-

ΠΟΣΕ) ενεργείται παρακράτηση φόρου 
με συντελεστή 10%. Με την παρακράτη-
ση αυτή εξαντλείται η φορολογική υπο-
χρέωση. 

 ΣΑΠΟΣΕ Ν. 2768/99 
(άρθρο 12, 

παρ. 2, περ. 
ια) 

Απεριόρι-
στη 

Για την εξυγίαν-
ση του ΣΑΠΟΣΕ 

– Κοινωνική πο-
λιτική. 

  

         
6 Κατά την είσπραξη από την Ανώνυμη 

Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου 
ΣΑΠ-ΟΣΕ (ΕΔΕΚΣ – ΟΣΕ ΑΕ) τόκων 

προερχόμενων από τη διαχείριση του ει-
δικού κεφαλαίου του Σαμείου Ασφάλι-

 ΣΑΠΟΣΕ Ν. 2768/99 
(άρθρο 12, 
παρ. 2, περ. 

ια) 
 

Απεριόρι-
στη 

Για την εξυγίαν-
ση του ΣΑΠΟΣΕ 
– Κοινωνική πο-

λιτική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σης Προσωπικού ΟΣΕ (ΣΑΠΟΣΕ) ενερ-
γείται από τον καταβάλλοντα παρακρά-

τηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 62 του 
ν. 4172/2013. Με την παρακράτηση αυ-
τή (10%) εξαντλείται η φορολογική υπο-

χρέωση. 
Σο καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες 
που προκύπτει ετησίως από επενδύσεις 
του ειδικού κεφαλαίου σε τίτλους αλλο-

δαπής προέλευσης φορολογείται με συ-
ντελεστή 10%. 

         
7 Ο συντελεστής φορολογίας των Εταιρειών 

Κεφαλαίων Επιχειρηματικών υμμετο-
χών (ΕΚΕ) ορίζεται σε 20% σε κάθε πε-
ρίπτωση. 

 ΕΚΕ Ν. 2367/95 

(άρθρο 8, 
παρ. 2), 
Ν. 4172/13 
(άρθρο 72, 

παρ. 18). 

Απεριόρι-

στη 

Για αναπτυξια-

κούς λόγους -  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
8 Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές 

οντότητες των περιπτώσεων α και δ του 
άρθρου 45 του ν. 4172/2013 των ο-
ποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για 
δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιό-

δους, ο συντελεστής φορολογίας των 
κερδών (άρθρο 58 του ΚΥΕ) μειώνεται 
κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. 

Διατήρηση του αριθμού των 

εργαζομένων. 

Νομικά πρόσωπα 

και νομικές οντό-
τητες των περι-
πτώσεων α και δ 
του άρθρου 45 

του ν. 4172/2013 

Ν. 3842/10 

(άρθρο 73, 
παρ. 1-7). 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

9 Ο Ανάδοχος εκμετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων υπόκειται σε ειδικό φόρο εισο-
δήματος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό 
(20%) καθώς και σε περιφερειακό φόρο 

με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χω-
ρίς καμία πρόσθετη τακτική ή έκτακτη 
εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποι-
ασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου. Ο φόρος επιβάλλε-
ται χωριστά για το εισόδημα που προέρ-

Οι όποιες συμβάσεις να εί-
ναι σύμφωνες με το ν. 
2289/95. 

Ανάδοχοι εκμε-
τάλλευσης υδρο-
γονανθράκων. 

Ν. 2289/95 
(άρθρο 8, 
παρ. 1). 

Απεριόρι-
στη 

Για τη διευκό-
λυνση ανεύρε-
σης, διανομής 
και παραγωγής 

υδρογονανθρά-
κων - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη (ενέρ-

γεια). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
χεται 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 επι-
βάλλεται επί του προκύπτοντος από τις 

συμβατικές εργασίες του Αναδόχου κα-
θαρού φορολογητέου εισοδήματός του, 
όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 8 και του άρθρου 9 παρά-

γραφοι 1 έως και 6 του ν. 2289/95 και 
εξαντλεί κάθε υποχρέωση του Αναδόχου 
και των μετόχων αυτού για φόρο εισοδή-
ματος ως προς κέρδη που προκύπτουν 

από τις συμβατικές εργασίες του. 
         

10 Σο 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 ε-

φαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που 
προέρχονται από μετατροπή ή συγχώ-
νευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις 
διατάξεις οποιουδήποτε νόμου. 

 Νέα νομικά πρό-
σωπα και νομικές 

οντότητες. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 71, 

παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Επιχειρηματικό-
τητα – Οικονο-

μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
11 Σα κέρδη από επιχειρηματική δραστη-

ριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φο-

ρολογούνται με συντελεστή 13%. 

 Οι αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί και οι 
ομάδες παραγω-

γών. 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 58,  
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη - Οικονο-
μικές σχέσεις 

και ανάπτυξη. 

  

         
12 Φορήγηση έκπτωσης 2% στο συνολικό 

ποσό του φόρου και των λοιπών συμβε-

βαιούμενων οφειλών όταν ο φόρος που 
οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δή-
λωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην 
προθεσμία υποβολής της δήλωσης. 

Εφάπαξ καταβολή του φό-
ρου. 

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-

τητες του άρθρου 
45 του ν. 
4172/13 

Ν. 4172/13 
(άρθρο 68, 

παρ. 9) 
Ν. 4328/15 
(άρθρο 2, 
παρ. 5) 

Υορολογι-
κά έτη που 

αρχίζουν 
από 
1/1/14 
έως 

31/12/14. 

Κίνητρο για εί-
σπραξη - Οικο-

νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
13 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 φορο-

λογικού έτους. 

ε περίπτωση που τυχόν 
μειωθεί το εισόδημα άνω 

του είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%), ο φορολογούμενος 
μπορεί να ζητήσει με αίτη-
σή του τη μείωση του φό-

ρου που βεβαιώθηκε κατά 
τις διατάξεις του προηγού-
μενου άρθρου. Η αίτηση 
υποβάλλεται μέχρι το τέλος 

του μήνα επτεμβρίου του 
φορολογικού έτους στο ο-
ποίο έγινε η βεβαίωση και 
αφορά στα ποσά του φόρου 

για τις δόσεις που δεν έγι-
ναν ληξιπρόθεσμες κατά το 
χρόνο της υποβολής της αί-
τησης. Κατά την εκτίμηση 

της μείωσης του εισοδήμα-
τος από επιχειρηματική 
δραστηριότητα λαμβάνονται 

ενδεικτικά υπόψη: 
α) Σο ποσό των ακαθάρι-

στων εσόδων της επιχεί-
ρησης στο τρέχον φορο-

λογικό έτος, συγκρινό-
μενο με τα ακαθάριστα 
έσοδα της αντίστοιχης 
περιόδου του προηγού-

μενου φορολογικού έ-
τους. 

β) Σο ποσοστό των δαπα-
νών και εξόδων διαχεί-

ρισης επί των ακαθάρι-
στων εσόδων του τρέχο-
ντος φορολογικού έτους 
σε σύγκριση με το αντί-

στοιχο ποσοστό του 
προηγούμενου φορολο-

Νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντό-

τητες του άρθρου 
45 του ν. 
4172/2013. 

Ν.4172/13 
(άρθρο 71, 

παρ. 7) 

ε ετήσια 
βάση. 

Επιχειρηματικό-
τητα - Οικονο-

μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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γικού έτους. 

γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές 

που τυχόν επήλθαν 
στους παράγοντες δια-
μόρφωσης του μικτού 
κέρδους της επιχείρη-

σης κατά το τρέχον φο-
ρολογικό έτος σε σχέση 
με το προηγούμενο. 

δ) Κάθε άλλο στοιχείο από 

το οποίο πιθανολογείται 
μείωση του κέρδους του 
τρέχοντος οικονομικού 
έτους. 

         
         
 ΙΑ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΕΣΑ-

ΦΗΜΑΣΙΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ 
       

         
1 Η τυχόν υπεραξία, που προκύπτει από 

την αποτίμηση των περιουσιακών στοι-

χείων των συγχωνευόμενων Αγροτικών 
υνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΟ), α-
παλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. 

Η υπεραξία εγγράφεται σε 
λογαριασμό του τακτικού 

αποθεματικού της νέας ορ-
γάνωσης. 

υγχωνευόμενες 
Αγροτικές υνε-

ταιριστικές Οργα-
νώσεις. 

Ν. 2810/00 
(άρθρο 21, 

παρ.4) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι- δημιουρ-

γία ισχυρών 
ΑΟ -  Αγροτική 
ανάπτυξη. 

  

         

2 Η υπεραξία που προκύπτει από συγχώ-
νευση 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-
νες, οι συγχω-
νευόμενες, οι ει-
σφέρουσες τον 

κλάδο ή τμήμα σε 
άλλη ανώνυμη ε-
ταιρεία. 

ΝΔ 1297/72 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - δημιουρ-
γία μεγάλων οι-
κονομικών μο-

νάδων -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         

3 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 
η υπεραξία που προκύπτει από τη μετα-
βίβαση των περιουσιακών στοιχείων, κα-
θώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη 

που απαιτείται για τη συγχώνευση, τη 
σύσταση και το καταστατικό της νέας 

Εφόσον η συγχώνευση γίνε-
ται με εκτίμηση της επιτρο-
πής (για την υπεραξία που 
προκύπτει). 

Πιστωτικά ιδρύμα-
τα. 

Ν. 2515/97 
(άρθρο 16 
παρ. 9) 

Απεριόρι-
στη 

Για τη διευκό-
λυνση συγχώ-
νευσης των τρα-
πεζών σε μεγά-

λες μονάδες -  
Οικονομικές 
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ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
συμφωνίας των ανώνυμων τραπεζικών 
εταιρειών. 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
4 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 

επί της υπεραξίας που ενδεχόμενα προ-
κύπτει από τη μετατροπή ανώνυμων ε-

ταιρειών σε εταιρείες ενεργού πολεοδο-
μίας. 

Μετατροπή ανώνυμων εται-
ρειών σε εταιρείες ενεργού 
πολεοδομίας. 

Ανώνυμες εταιρεί-
ες. 

Ν. 947/79 
(άρθρο 59, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Για τη διευκό-
λυνση του πολε-
οδομικού σχεδι-

ασμού -  Οικι-
στική ανάπτυξη 
(πολεοδομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
5 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η 

υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώ-
νευση, διάσπαση, μερική διάσπαση ε-

ταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ει-
σφορά ενεργητικού υπέρ της εισφέρου-
σας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή ε-
ταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 

Προϋποθέσεις όπως αυτές 
ορίζονται με τις διατάξεις 
των άρθρων 1-8 του ν. 

2578/98. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες και 
εταιρείες περιορι-

σμένης ευθύνης. 

Ν. 2578/98 
(άρθρο 3, 
παρ. 1),  

Ν. 4172/13 
(άρθρα 52-
54). 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 

κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 

και ανάπτυξη. 

  

         
6 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 

η υπεραξία που προκύπτει κατά την ει-
σφορά μόνιμης εγκατάστασης στην Ελ-
λάδα από αλλοδαπή εταιρεία χώρας-
μέλους της ΕΕ σε λήπτρια εταιρεία η 

οποία ανήκει σε άλλη χώρα-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανο-
μένης και της Ελλάδας. 

Προϋποθέσεις όπως αυτές 

ορίζονται με τις διατάξεις 
των άρθρων 1 και 3 παρ. 3 
του ν. 2578/98. 

Αλλοδαπές ανώ-

νυμες εταιρείες 
κρατών-μελών της 
ΕΕ. 

Ν. 2578/98 

(άρθρο 3, 
παρ. 3), 
Ν. 4172/13 
(άρθρα 52-

54). 

Απεριόρι-

στη 

Για λόγους φο-

ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         

7 Δεν υπόκεινται σε φορολογία οι αφορο-
λόγητες εκπτώσεις και τα αποθεματικά 
τα σχηματισθέντα από την εισφέρουσα 
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία πε-

ριορισμένης ευθύνης ή από την ευρι-
σκόμενη στην Ελλάδα μόνιμη εγκατά-
σταση αλλοδαπής εταιρείας κράτους-
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Να μεταφέρονται και να 
εμφανίζονται οι εκπτώσεις 
και τα αποθεματικά αυτού-
σια σε ειδικούς λογαρια-

σμούς στα βιβλία της λή-
πτριας μόνιμης εγκατάστα-
σης ή της ημεδαπής α.ε. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες, ε-
ταιρείες περιορι-
σμένης ευθύνης 

και αλλοδαπές 
ανώνυμες εταιρεί-
ες κρατών μελών 
της ΕΕ. 

Ν. 2578/98 
(άρθρο 3, 
παρ. 4), 
Ν. 4172/13 

(άρθρα 52-
54). 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
8 Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η Η εν λόγω συμμετοχή να Ημεδαπές ανώνυ- Ν. 2578/98 Απεριόρι- Για λόγους φο-   
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ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
προκύπτουσα υπέρ της αλλοδαπής εται-
ρείας κράτους-μέλους της ΕΕ ή ημεδα-

πής ανώνυμης λήπτριας εταιρείας, υπε-
ραξία, η οποία οφείλεται στην ακύρωση 
της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της ει-
σφέρουσας. 

υπερβαίνει το 10%. μες εταιρείες και 
αλλοδαπές ανώ-

νυμες εταιρείες 
κρατών μελών της 
ΕΕ. 

(άρθρο 4, 
παρ. 6), 

Ν. 4172/13 
(άρθρα 52-
54). 

στη ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 

κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 

και ανάπτυξη. 
         

9 Η διαφορά που τυχόν θα προκύψει από 
την εκτίμηση των πάγιων στοιχείων των 

δημόσιων επιχειρήσεων και  οργανισμών 
σχηματίζει ειδικό αποθεματικό κεφάλαι-
ο, η δημιουργία του οποίου δεν υπόκει-
ται σε οποιαδήποτε φορολογία. 

Μετατροπή δημόσιων επι-
χειρήσεων και οργανισμών 

σε ΑΕ. 

Δημόσιες επιχει-
ρήσεις και οργα-

νισμοί που ανα-
φέρονται στο άρ-
θρο 1 του ν. 
2414/1996. 

Ν. 2744/99 
(άρθρο 10, 

παρ. 2) 
 

Απεριόρι-
στη 

Ιδιωτικοποίηση 
δημόσιων επι-

χειρήσεων και 
οργανισμών -  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
10 Η μετατροπή των Κοινών Σαμείων Επι-

βατικών Λεωφορείων (ΚΣΕΛ) σε ανώνυ-

μες εταιρείες, οι εισφορές των μετόχων, η 
αυτοδίκαιη μεταβίβαση των περιουσια-
κών στοιχείων των υφισταμένων ΚΣΕΛ ή 

συνεταιρισμών μετόχων των ΚΣΕΛ ή άλ-
λης μορφής νομικών προσώπων αυτών, 
καθώς και οι συμβάσεις εκμίσθωσης των 
λεωφορείων, απαλλάσσονται του φόρου 

εισοδήματος. 

 ΚΣΕΛ και μέτοχοι 
αυτών. 

Ν. 2963/01 
(άρθρο 3,  

παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
μετατροπή των 

ΚΣΕΛ σε ανώ-
νυμες εταιρείες -  
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
11 Από τη μετατροπή της Εταιρείας Κεφα-

λαίων Επιχειρηματικών υμμετοχών (Ε-

ΚΕ) σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρη-
ματικών υμμετοχών (ΑΚΕ) δεν δημι-
ουργείται καμία φορολογική υποχρέωση 
σε βάρος της ΕΚΕ ή του ΑΚΕ που 

προκύπτει από τη μετατροπή ή σε βάρος 
των μεριδιούχων του. 

 ΕΚΕ Ν. 2992/02 
(άρθρο 7, 

παρ. 24), 
Ν. 4172/13 
(άρθρο 72, 
παρ. 18). 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
μετατροπή -  

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 ΙΒ. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ        

         
1 Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της α) Τπολογισμός αφορολό- Επιχειρήσεις της Ν. 1262/82 Μέχρι να Περιφερειακή   
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αξίας της επένδυσης σε ποσοστό 40%, 
55% και 70% για τις περιοχές Β, Γ και Δ 

του ν. 1262/82 αντίστοιχα και μέχρι 
ποσοστού 60%, 75% και 90% επί των 
ετήσιων κερδών για τις περιοχές Β, Γ και 
Δ του ν. 1262/82 αντίστοιχα. 

γητης έκπτωσης επί της 
αξίας της επένδυσης σε 

ποσοστό 40%, 55% και 
70% για τις περιοχές Β, 
Γ και Δ του ν. 1262/82 
αντίστοιχα. 

β) Ακάλυπτη αξία για πα-
ραγωγικές επενδύσεις 
του άρθρου 1 που έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι 

31/7/1990. 

παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 

1262/82 (βιομη-
χανικές, βιοτεχνι-
κές, γεωργικές 
κ.λπ.) 

(άρθρο 12 
παρ. 2) 

καλυφθεί 
η ακάλυ-

πτη αξία 
της επέν-
δυσης. 

ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-

νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-

τεχνία). 

         
2 Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των 

επιχειρήσεων του άρθρου 2 του ν. 
1892/90, που ισχύουν κάθε φορά, αυ-
ξάνονται, όταν πρόκειται για παραγωγι-
κές επενδύσεις του άρθρου 1 του ίδιου 

νόμου, ανάλογα με τις περιοχές του άρ-
θρου 3 στην οποία εγκαθίστανται και 
ανάλογα με τις βάρδιες εργασίας κατά τα 

πιο κάτω ποσοστά: 
 
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. 

Προϋποθέσεις που αφορούν 
την απασχόληση προσωπι-

κού και την κατανάλωση 
ενέργειας σύμφωνα με της 
διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 1892/90. 

Οι υπαγόμενες ε-
πιχειρήσεις για τις 

παραγωγικές ε-
πενδύσεις που έ-
χουν πραγματο-
ποιήσει μέχρι 

14/4/1998. 

Ν. 1892/90 
(άρθρο 15) 

Μέχρι να 
αποσβε-

σθούν οι 
υπαχθεί-
σες παρα-
γωγικές 

επενδύ-
σεις. 

Η επιτάχυνση 
του χρόνου α-

πόσβεσης των 
νέων επενδύσε-
ων για λόγους 
αναπτυξιακούς – 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-

ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

  

         
3 Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της 

αξίας της επένδυσης σε ποσοστό 60%, 

75%, 90% και 100% για τις περιοχές Β, 
Γ, Δ του ν. 1892/90 και τη Θράκη αντί-

α) Τπολογισμός αφορολό-
γητης έκπτωσης επί της 

αξίας της επένδυσης σε 
ποσοστό 60%, 75%, 90% 

Επιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-

θρου 2 του ν. 
1892/90 με εξαί-

Ν. 1892/90 
(άρθρο 12, 

παρ. 2, 
περ. α) 

Μέχρι να 
καλυφθεί 

η ακάλυ-
πτη αξία 

Περιφερειακή 
ανάπτυξης της 

χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
στοιχα μέχρι ποσοστού 60%, 75%, 90% 
και 100% επί των ετήσιων κερδών για τις 

περιοχές Β, Γ, Δ του ν. 1892/90 και τη 
Θράκη αντίστοιχα. 

και 100% για τις περιο-
χές Β, Γ και Δ του ν. 

1892/90 και τη Θράκη 
αντίστοιχα. 

β) Ακάλυπτη αξία για πα-
ραγωγικές επενδύσεις 

του άρθρου 1 που έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι 
14/4/1998. 

ρεση τις ξενοδο-
χειακές (βιομηχα-

νικές, βιοτεχνικές, 
μεταλλευτικές 
κ.λπ.) 

της επέν-
δυσης. 

και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-

μηχανία / βιο-
τεχνία). 

         

4 Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της 
αξίας της επένδυσης σε ποσοστό 40%, 
55%, 70% και 100% για τις περιοχές Β, 
Γ, Δ του ν. 1892/90 και τη Θράκη αντί-

στοιχα και μέχρι ποσοστού 60%, 75%, 
90% και 100% επί των ετήσιων κερδών 
για τις περιοχές Β, Γ, Δ του ν. 1892/90 
και τη Θράκη αντίστοιχα. 

α) Τπολογισμός αφορολό-
γητης έκπτωσης επί της 
αξίας της επένδυσης σε 
ποσοστό 40%, 55%, 70% 

και 100% για τις περιο-
χές Β, Γ και Δ του ν. 
1892/90 και τη Θράκη 
αντίστοιχα. 

β) Ακάλυπτη αξία για πα-
ραγωγικές επενδύσεις 
του άρθρου 1 που έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι 
14/4/1998. 

Ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις. 

Ν. 1892/90  
(άρθρο 12, 
παρ. 2, 
περ. β) 

Μέχρι να 
καλυφθεί 
η ακάλυ-
πτη αξία 

της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 

και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
5 Σα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουρ-

γούν, μετά από έγκριση του ΤΠΕΦΩΔΕ, 
ως «ύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης», 
που προβλέπεται από την παρ. 19 του 
άρθρου 2 του ν. 2939/01 και τα οποία 

απομένουν μετά την αφαίρεση του τα-
κτικού αποθεματικού και την αναγωγή 
του σε μικτό ποσό με την προσθήκη του 
αναλογούντος σε αυτό φόρου εισοδήμα-

τος, απαλλάσσονται από το φόρο εισο-
δήματος. 

Σα κέρδη εμφανίζονται σε 

λογαριασμό αποθεματικού 
που χρησιμοποιείται υπο-
χρεωτικά για την κάλυψη 
των ζημιών επόμενων χρή-

σεων. 

Επιχειρήσεις που 

λειτουργούν ως 
«ύστημα Εναλ-
λακτικής Διαχεί-
ρισης». 

Ν. 3220/04 

(άρθρο 5) 

Μετά την  

30/12/03 

Κίνητρα για τη 

λειτουργία επι-
χειρήσεων ως 
«ύστημα Εναλ-
λακτικής Δια-

χείρισης» – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (περιβάλλον). 

  

         

6 Για επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 
1 του άρθρου 3 του ν. 3299/04 παρέχο-
νται κατά περιοχή και κατηγορία οι ακό-

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών 
σχεδίων το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 

Επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν 
επενδυτικά σχέδι-

Ν. 3299/04 
(άρθρο 4, 
όπως ισχύει 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-

85 8.770.672 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
λουθες ενισχύσεις: 
α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρη-

ματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του 
κόστους της δημιουργούμενης απασχό-
λησης 
Περιοχή Α - Κατηγορία 1- 20% 

 - Κατηγορία 2- 15% 
Περιοχή Β - Κατηγορία 1- 30% 
 - Κατηγορία 2- 25% 
Περιοχή Γ - Κατηγορία 1- 40% 

 - Κατηγορία 2- 35% 
Σο ποσό της ενίσχυσης λόγω της μη κα-
ταβολής 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-
πτωσης αυτής, ανάλογα με την περιοχή 

και την κατηγορία του επενδυτικού σχε-
δίου, καθώς και τα επιπλέον ποσοστά ε-
νίσχυσης των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της 

ίδιας παραγράφου. 
β) Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της πε-
ρίπτωσης α΄, αναγόμενες σε ακαθάριστο 
ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν επιτρέπε-

ται να υπερβούν τα ποσοστά του εγκε-
κριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Φάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
γ) τις 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) τις πολύ μικρές και μικρές επιχει-
ρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό 
σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 

είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενι-
σχυόμενο κόστος των δέκα εκατομμυρί-

παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3299/04. 

α, όπως αυτά ορί-
ζοντα με τις διατά-

ξεις του άρθρου 3 
του ν. 3299/04 
για κάθε τομέα 
οικονομικής δρα-

στηριότητας. 

μετά την 
τροποποίησή 

του με το 
άρθρο 3 του 
ν. 3752/09). 

πραγματο-
ποίησης 

της επέν-
δυσης. 

ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ων (10.000.000) ευρώ. 

         

7 τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται 
στις διατάξεις του ν.3908/11 παρέχονται 
τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 
α) Υορολογική απαλλαγή που συνίσταται 

στην απαλλαγή από την καταβολή 
φόρου εισοδήματος επί των πραγμα-
τοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα 
οποία προκύπτουν με βάση τη φορο-

λογική νομοθεσία, από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  Σο 
ποσό της φορολογικής απαλλαγής 
υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας 

των ενισχυόμενων δαπανών του επεν-
δυτικού σχεδίου ή και της αξίας του 
καινούριου μηχανολογικού και λοι-
πού εξοπλισμού που αποκτάται με 

χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά 
ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό. 

β) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δω-

ρεάν παροχή από το Δημόσιο χρημα-
τικού ποσού για την κάλυψη τμήμα-
τος των ενισχυόμενων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζε-

ται ως ποσοστό αυτών. 
γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

που συνίσταται στην κάλυψη από το 
Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμε-

νων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 
που συνάπτεται για την απόκτηση 
καινούριου μηχανολογικού και λοι-
πού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως 

ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυ-
τών που εμπεριέχεται στις καταβαλ-
λόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών 
σχεδίων το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από το άρ-
θρο 8 του ν. 3908/11. 

Επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν 
επενδυτικά σχέδι-
α, όπως αυτά ορί-

ζονται στο άρθρο 2 
του ν. 3908/11. 

Ν. 3908/11 
(άρθρο 4) 

Μέχρι 10 
έτη για τις 
νέες επι-
χειρήσεις 

και μέχρι 
8 για τις 
υφιστάμε-
νες από 

την από-
φαση ολο-
κλήρωσης 
και έναρ-

ξης παρα-
γωγικής 
λειτουργί-
ας της ε-

πένδυσης. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΤ ΝΗΟ-

ΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΙΦΤ 
ΣΟΤ Ν. 27/1975 

       

         
1 Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο 

εισοδήματος τα κέρδη που προκύπτουν 
από την εκμετάλλευση πλοίων. 

Τα πλοία να βρίσκονται κά-
τω από ελληνική σημαία. 

Πλοιοκτήτες, φυ-
σικά ή νομικά 
πρόσωπα ημεδα-

πά ή αλλοδαπά 
και μέτοχοι ή ε-
ταίροι αυτών. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση ναυτι-
λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 

και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         

2 Απαλλάσσεται από κάθε φορολογία η 
υπεραξία που μπορεί να πραγματοποιη-
θεί είτε από την πώληση κάποιου πλοίου 
είτε από την είσπραξη ασφαλιστικής α-

ποζημίωσης είτε από άλλη αιτία. 

Τα πλοία να βρίσκονται κά-
τω από ελληνική σημαία. 

Πλοιοκτήτες, φυ-
σικά ή νομικά 
πρόσωπα ημεδα-
πά ή αλλοδαπά 

και μέτοχοι ή ε-
ταίροι αυτών. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση ναυτι-
λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 

(ναυτιλία). 

  

         
3 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 

το ποσό των καθαρών κερδών ή μερισμά-
των κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής εται-
ρείας που εκτός από την εκμετάλλευση 
πλοίων έχει και άλλες εκμεταλλεύσεις. 

Το απαλλασσόμενο ποσό είναι ίσο προς 
τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ακα-
θάριστων εσόδων του πλοίου και των συ-
νολικών ακαθάριστων εσόδων της εται-

ρείας. 

Τα πλοία να βρίσκονται κά-

τω από ελληνική σημαία. 

Πλοιοκτήτες, ημε-

δαπά ή αλλοδαπά 
πρόσωπα. 

Ν. 27/75 

(άρθρο 2) 

Απεριόρι-

στη 

Ενίσχυση ναυτι-

λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
4 Μειώνεται ο φόρος στα πλοία της α΄ κα-

τηγορίας, αν αποδειχθεί ότι το πλοίο αρ-

γεί λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας 
ή άλλης αιτίας. 

Οι ημέρες αργίας πρέπει να 
υπερβαίνουν τους δύο συ-

νεχόμενους μήνες. 

Εταιρείες πλοίων 
α΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής δι-

καιοσύνης - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         
5 Μειώνεται ο φόρος στα πλοία της β΄ κα-

τηγορίας, αν αποδειχθεί ότι το πλοίο αρ-
Οι ημέρες αργίας πρέπει να 
υπερβαίνουν τις είκοσι (20) 

Εταιρείες πλοίων 
β΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής δι-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

γεί λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας 
ή άλλης αιτίας. 

συνεχόμενες ημέρες. καιοσύνης - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-

ξη (ναυτιλία). 
         

6 Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α΄ 
κατηγορίας, ναυπηγούμενα στην Ελλά-

δα. 

Να τίθενται κάτω από ελλη-
νική σημαία για πρώτη φο-

ρά. 

Εταιρείες πλοίων 
α΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 7) 

Μέχρι 6 
χρόνια. 

Κίνητρο για 
ναυπήγηση 

πλοίων στην Ελ-
λάδα και νηολό-
γησή τους υπό 
ελληνική ση-

μαία - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
7 Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία 

και κρουαζιερόπλοια α΄ κατηγορίας. 
α) Να εκτελούν τακτικές 

γραμμές ανάμεσα σε ελ-
ληνικά και ξένα λιμάνια 

ή μόνο μεταξύ ξένων λι-
μανιών, 

β) να τίθενται κάτω από ελ-

ληνική σημαία για πρώ-
τη φορά. 

Εταιρείες πλοίων 
α΄ κατηγορίας (ε-
πιβατηγών). 

Ν. 27/75 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για νη-
ολόγηση πλοίων 
υπό ελληνική 

σημαία και για 
εισροή συναλ-
λάγματος - Οι-

κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         

8 Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α΄ 
κατηγορίας που υφίστανται επισκευές 
και οι δαπάνες για αυτές καλύπτονται με 
εισαγωγή συναλλάγματος. 

Η απαλλαγή δε μπορεί να υπερβεί το 
50% της δαπάνης. 

α) Τα πλοία να έχουν ηλι-
κία κάτω των 20 ετών, οι 
επισκευές να γίνονται 
στην Ελλάδα, 

β) να τίθενται κάτω από ελ-
ληνική σημαία για πρώ-
τη φορά, 

γ) ως αποδεικτικά μέσα για 

τις δαπάνες καλυφθείσες 
με εισαγωγή ξένου συ-
ναλλάγματος αποτελούν 
μόνο οι βεβαιώσεις της 

Τράπεζας της Ελλάδος, 
δ) η επισκευή να υπερβαί-

Εταιρείες πλοίων 
α΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 7) 
Σ.τ.Ε. αριθ. 
386/96 

Μέχρι 6 
χρόνια. 

Κίνητρο για εισ-
ροή συναλλάγ-
ματος, νηολόγη-
σης πλοίων υπό 

ελληνική ση-
μαία και ενί-
σχυση ελληνι-
κών ναυπηγείων 

- Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

νει σε κόστος τις 
100.000 δολάρια ΗΠΑ. 

         

9 Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία 
β΄ κατηγορίας. 

Να εκτελούν τακτικές 
γραμμές ανάμεσα σε ελλη-
νικά και ξένα λιμάνια ή μό-
νο μεταξύ ξένων λιμανιών. 

Εταιρείες πλοίων 
β΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για την 
εισροή συναλ-
λάγματος - Οι-
κονομικές σχέ-

σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         
10 Μείωση του φόρου κατά 60% σε επιβα-

τηγά πλοία, μηχανοκίνητα και ιστιοφό-
ρα, ανεξαρτήτως υλικού αυτών. 

Να είναι πλοία β΄ κατηγο-

ρίας. 

Εταιρείες πλοίων 

β΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 

(άρθρο 12) 

Απεριόρι-

στη 

Ενίσχυση ναυτι-

λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
11 Μείωση του φόρου κατά 75% στα αλιευ-

τικά πλοία. 
Να είναι πλοία β΄ κατηγο-
ρίας. 

Εταιρείες αλιευτι-
κών πλοίων. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο (έμμεση 
ενίσχυση) για 
την αλιεία - Α-

γροτική ανάπτυ-
ξη (αλιεία). 

  

         

12 Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία 
β΄ κατηγορίας ηλικίας 10-20 ετών. 

α) Να είναι φορτηγά, δεξα-
μενόπλοια ή πλοία ψυ-
γεία, 

β) να βρίσκονται κάτω από 

ελληνική σημαία για 
πρώτη φορά. 

Εταιρείες πλοίων 
β΄ κατηγορίας 
(φορτηγών, ψυγεί-
ων, δεξαμενό-

πλοιων). 

Ν. 27/75 
(άρθρο 13) 

Μέχρι 5 
χρόνια. 

Κίνητρο για νη-
ολόγηση πλοίων 
υπό ελληνική 
σημαία - Οικο-

νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         

13 Απαλλάσσονται κατά 2/3 του φόρου 
πλοία β΄ κατηγορίας, ηλικίας μικρότε-
ρης των 20 ετών. 

α) Να υφίστανται επισκευές 
στην Ελλάδα, που κοστί-
ζουν περισσότερο από το 
διπλάσιο της αγοραίας 

αξίας των πλοίων κατά 
τον αμέσως προ της ε-
νάρξεως των ανωτέρω ερ-
γασιών χρόνο, 

β) να είναι φορτηγά, δεξα-
μενόπλοια ή πλοία ψυ-

Εταιρείες πλοίων 
β΄ κατηγορίας 
(φορτηγών, ψυγεί-
ων, δεξαμενό-

πλοιων). 

Ν. 27/75 
(άρθρο 13) 

Μέχρι 10 
χρόνια με-
τά το τέλος 
των επι-

σκευών. 

Κίνητρο για την 
ενίσχυση των 
ελληνικών ναυ-
πηγείων - Οικο-

νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο, βιοτε-
χνία, βιομηχα-

νία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

γεία ή επιβατηγά. 
         

14 Απαλλάσσονται κατά τα 2/3 του φόρου 

πλοία β΄ κατηγορίας, ηλικίας 10-15 ε-
τών, νηολογημένα σύμφωνα με τους ελ-
ληνικούς νόμους. 

α) Να νηολογούνται από 

πρόσωπα ελληνικής ιθα-
γένειας ή εταιρείες κατά 
ποσοστό τουλάχιστον 
50% για αντικατάσταση 

πλοίων ηλικίας μεγαλύ-
τερης των 20 ετών, 

β) τα πλοία πρέπει να ανή-
κουν στην ίδια εταιρεία 

και να έχουν ολική χω-
ρητικότητα ίση τουλάχι-
στον με τα 2/3 της αντι-
καθιστάμενης. 

Εταιρείες πλοίων 

β΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 

(άρθρο 13) 

Μέχρι 5 

χρόνια  
(εφόσον 
κατά τη 
διάρκεια 

αυτή η 
κυριότητα 
παραμένει 
σε πρόσω-

πα ελληνι-
κής ιθαγέ-
νειας ή ε-
ταιρείες 

συνιστάμε-
νες σύμ-
φωνα με 
τους ελλη-

νικούς νό-
μους). 

Κίνητρο για την 

αντικατάσταση 
του στόλου με 
πλοία μικρότε-
ρης ηλικίας - 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         

15 Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία β΄ 
κατηγορίας καθώς και φορτηγά ηλικίας 
μικρότερης των 10 ετών. 

Να τίθενται για πρώτη φορά 
κάτω από ελληνική σημαία. 

Εταιρείες πλοίων 
β΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 13) 

Μέχρι 10 
χρόνια. 

Κίνητρο για τη 
νηολόγηση 
πλοίων μικρής 
ηλικίας υπό ελ-

ληνική σημαία - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-

λία). 

  

         
16 Απαλλάσσονται από το φόρο φορτηγά 

πλοία της παραπάνω κατηγορίας, εφόσον 

έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών. 

α) Να τίθενται για πρώτη 
φορά κάτω από ελληνική 

σημαία, 
β) να δρομολογούνται σε 

τακτικές γραμμές μεταξύ 
ελληνικών και ξένων λι-

μένων ή μόνο μεταξύ ξέ-
νων λιμένων. 

Εταιρείες πλοίων 
β΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 13) 

Μέχρι 5 
χρόνια. 

Κίνητρο για νη-
ολόγηση πλοίων 

υπό ελληνική 
σημαία - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 

(ναυτιλία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
17 Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία β΄ 

κατηγορίας που ναυπηγήθηκαν στην 

Ελλάδα. 

Να βρίσκονται κάτω από 
ελληνική σημαία. 

Εταιρείες πλοίων 
β΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 13) 

Μέχρι 12 
χρόνια. 

Κίνητρο για νη-
ολόγηση πλοίων 

υπό ελληνική 
σημαία και ενί-
σχυση ελληνι-
κών ναυπηγείων 

- Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
18 Απαλλάσσονται της φορολογίας που επι-

βάλλεται σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής 
βάσει του ν.27/1975 (Α΄ 77), με την 

προϋπόθεση της εγγραφής τους στο Μη-
τρώο του άρθρου 2 του ν. 4256/14 (ΦΕΚ 
Α΄92) τα χαρακτηρισμένα ως ναυταθλη-
τικά σκάφη, κάθε τύπου ιστιοφόρα ή 

κωπήλατα με ελληνική σημαία. 

α) Να ανήκουν στους ανα-
γνωρισμένους ναυτικούς 
ομίλους ή ναυτικά σωμα-

τεία ή σε μέλη τους, τα 
οποία είναι καταχωρι-
σμένα στα μητρώα αυτών 
και προορίζονται απο-

κλειστικά είτε για την 
προπόνηση των ναυτα-
θλητών, είτε για τη συμ-

μετοχή σε αγώνες. 
β) Για το χαρακτηρισμό 

σκάφους ως ναυταθλητι-
κού, απαιτείται έγγραφη 

βεβαίωση του οικείου 
ναυτικού ομίλου ή σω-
ματείου, εγκεκριμένη 
από τη Γενική Γραμμα-

τεία Αθλητισμού του Υ-
πουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, από την 
οποία να προκύπτει ότι 

χρησιμοποιείται για εξά-
σκηση μέλους και συμ-
μετοχή σε ναυτικούς α-
γώνες. 

Ναυτικοί όμιλοι ή 
ναυτικά σωματεία 
και μέλη τους. 

Ν.4256/14 
(άρθρο 14, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για την 
ενίσχυση του 
αθλητισμού και 

του τουρισμού. 

  

         
19 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή Κάλυψη με εισαγωγή συ- Ναυτιλιακές επι- Ν. 27/75 Απεριόρι- Κίνητρο για την   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

εισφορά ή κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 
ή κάποιου τρίτου το εισόδημα που απο-
κτάται από γραφεία ή υποκαταστήματα 

αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων 
που εγκαθίστανται στην Ελλάδα.  Επίσης 
απαλλάσσεται από το φόρο κύκλου ερ-
γασιών και τελών χαρτοσήμου και κάθε 

κράτησης ή τέλους υπέρ τρίτου, πλην 
των ανταποδοτικών, των συμβάσεων, των 
εισπράξεων και πληρωμών και γενικά 
οποιωνδήποτε πράξεων που διενεργού-

νται από τα γραφεία ή υποκαταστήματα 
ή για λογαριασμό των αντιπροσωπευόμε-
νων επιχειρήσεων κατά την άσκηση των 
εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών. 

ναλλάγματος ή ευρώ: 
α) των ετήσιων δαπανών 

που γίνονται στην Ελλά-

δα και ισοδυναμούν του-
λάχιστον με 50.000 δο-
λάρια ΗΠΑ ή το αντί-
στοιχο ποσό σε ευρώ, 

β) των πληρωμών στην Ελ-
λάδα που γίνονται για 
λογαριασμό τους ή για 
λογαριασμών τρίτων. 

χειρήσεις και μέ-
τοχοι ή εταίροι 
ναυτιλιακών εται-

ρειών. 

(άρθρο 25), 
όπως τροπο-
ποιήθηκε με 

το άρθρο 31 
του Ν. 
4150/13. 

στη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα 
ναυτιλιακών ε-

πιχειρήσεων - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-

λία). 

         
20 Εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέω-

ση: 
α) του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου 

φυσικού προσώπου, για το εισόδη-
μα που αποκτά με τη μορφή διανο-
μής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, 

εξαιρουμένου από οποιονδήποτε 
άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτη-
ση, είτε απευθείας είτε από εταιρίες 
χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του 

αριθμού των εταιριών χαρτοφυλακί-
ου που παρεμβάλλονται μεταξύ της 
επιχείρησης και του τελικού μετό-
χου ή εταίρου, 

β) του μέλους του ΔΣ, του διευθυντή, 
του στελέχους για τα ποσά που ει-
σπράττει από τα κέρδη με τη μορφή 
εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών 

(bonus), επιπλέον των μισθών από 
εταιρείες του άρθρου 25 του 
ν.27/1975 πλην διαχειριστριών. 

Με την καταβολή φόρου 
10%: 
α) στα μερίσματα που ει-

σπράττει φυσικό πρόσω-
πο φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδας, από αλλοδαπή 

επιχείρηση οποιουδήπο-
τε τύπου ή μορφής, που 
διατηρεί γραφεία ή υπο-
καταστήματα εγκατεστη-

μένα σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 25 
του ν.27/1975 (Α΄ 77) 
και ασχολούμενα απο-

κλειστικά με τη ναύλω-
ση, ασφάλιση, διακανο-
νισμό αβαριών, μεσιτεία 
αγοραπωλησιών ή ναυ-

πηγήσεων ή ναυλώσεων 
ή ασφαλίσεων πλοίων με 
ελληνική ή ξένη σημαία 
πάνω από πεντακόσιους 

(500) κόρους ολικής χω-
ρητικότητας, εξαιρούμε-

Μέτοχοι ή εταίροι 
φυσικά πρόσωπα 
και μέλη ΔΣ, δι-

ευθυντές, στελέχη 
των εταιριών του 
άρθρου 25 του 

ν.27/1975 πλην 
διαχειριστριών. 

Ν.4111/13 
(άρθρο 43, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για την 
εισροή συναλ-
λάγματος και 

την ανάπτυξη 
της ναυτιλίας. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

νων των επιβατηγών 
πλοίων και των εμπορι-
κών πλοίων που εκτελούν 

εσωτερικούς πλόες, κα-
θώς και με την αντιπρο-
σώπευση πλοιοκτητριών 
εταιριών, ως και επιχει-

ρήσεων που έχουν ως α-
ντικείμενο εργασιών τις 
ίδιες με τις παραπάνω 
αναφερόμενες δραστη-

ριότητες, 
β) στα κέρδη που διανέ-

μουν οι ως άνω εταιρίες, 
με τη μορφή εκτάκτων 

αμοιβών και ποσοστών 
(bonus) σε μέλη του ΔΣ, 
σε διευθυντές και σε στε-
λέχη, επιπλέον των μι-

σθών. 
         

21 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, ει-

σφορά ή κράτηση το εισόδημα που απο-
κτάται με τη μορφή διανομής καθαρών 
κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας εί-
τε από εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding 

companies), ανεξαρτήτως του αριθμού 
των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πα-
ρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας 
εταιρείας και του τελικού μετόχου ή ε-

ταίρου. 

α) Η πλοιοκτήτρια εταιρεία 

πρέπει να είναι αλλοδα-
πή και να τελεί υπό τη 
διαχείριση ημεδαπής ή 
αλλοδαπής επιχείρησης 

εγκατεστημένης στην Ελ-
λάδα, 

β) το πλοίο να είναι υπό ξέ-
νη σημαία. 

Ναυτιλιακές επι-

χειρήσεις και μέ-
τοχοι ή εταίροι 
ναυτιλιακών εται-
ρειών. 

Ν. 27/75 

(άρθρο 26), 
όπως τροπο-
ποιήθηκε με 
το άρθρο 24 

του Ν. 
4150/13. 

Απεριόρι-

στη 

Κίνητρο για την 

εισροή συναλ-
λάγματος - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-

ξη (ναυτιλία). 

  

         
22 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο η μεταβί-

βαση από οποιαδήποτε αιτία, μετοχών ή 

μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιο-
κτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική 
ή ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρ-
τοφυλακίου (holding companies) που 

κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τις μετοχές ή 
τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών ε-

 Πλοιοκτήτριες ε-
ταιρείες και μέτο-

χοι ή εταίροι ναυ-
τιλιακών εταιρειών 
και εταιρειών χαρ-
τοφυλακίου. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 26), 

όπως τροπο-
ποιήθηκε με 
το άρθρο 24 
του ν. 4110/ 

13. 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο προς τη 
ναυτιλία - Οικο-

νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ταιρειών. 
         

23 Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, τα έγ-

γραφα που συντάσσονται για την εφαρ-
μογή του Ν. 27/1975. 

  Ν. 27/75 

(άρθρο 27) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         

24 Μειώνεται η εισφορά προς το Ναυτικό 
Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για τα πλοία 
που αποδεδειγμένα αργούν λόγω επι-
σκευών, ελλείψεως εργασίας ή άλλης αι-

τίας.  Η μείωση είναι ανάλογη με το χρό-
νο της αργίας. 

Η περίοδος αργίας πρέπει 
να υπερβαίνει τους δύο συ-
νεχόμενους μήνες κατά τη 
διάρκεια της αρχικής ή πα-

ραταθείσας ασφαλιστικής 
συμβάσεως. 

Ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 29/75 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής δι-
καιοσύνης - Οι-
κονομικές σχέ-

σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         
25 Απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου ερ-

γασιών και από τους δασμούς τα ναυτα-
θλητικά 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 

ναυτικοί όμιλοι ή 
σωματεία και μέ-
λη αυτών. 

Ν. 438/76 

(άρθρο 16) 

Απεριόρι-

στη 

Κίνητρο για τον 

αθλητισμό - Α-
θλητισμός (ναυ-
ταθλητισμός). 

  

         
26 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή 

εισφορά ή κράτηση το εισόδημα που α-

ποκτάται από εταιρείες χαρτοφυλακίου 
που κατέχουν αποκλειστικά μετοχές ε-
ταιρειών πλοιοκτητριών που βρίσκονται 
υπό ελληνική ή ξένη σημαία. 

Τα πλοία να είναι συμβε-
βλημένα με το ΝΑΤ. 

Εταίροι ή μέτοχοι 
ναυτιλιακών εται-

ρειών χαρτοφυλα-
κίου. 

Ν. 814/78 
(άρθρο 35) 

 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση των 
ναυτιλιακών 

εταιρειών - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         
27 Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με συ-

ντελεστή 1%, με τον οποίο εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση, στα ακαθάριστα 

έσοδα που προέρχονται από πωλήσεις 
στην Ελλάδα αλιευμάτων παραγωγής α-
λιευτικών πλοίων ελληνικών συμφερό-
ντων υπό ξένη σημαία. 

Η διάθεση των αλιευμάτων 
γίνεται ή στην ιχθυόσκαλα 
ή στην προκυμαία ή στα 

ψυγεία ξηράς. 

Αλλοδαπές εται-
ρείες φορολογού-
μενες με εισόδημα 

από την αλιεία. 

Ν. 814/78 
(άρθρο 36) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους α-
πλοποίησης – 
Αγροτική ανά-

πτυξη (αλιεία). 

  

         
28 Χορηγείται έκπτωση 2% χωρίς δικαιολο-

γητικά στα έσοδα που προέρχονται από 
την εκμετάλλευση πλοίων χωρητικότητας 

άνω των 1.500 κόρων. 

α) Τα πλοία να είναι υπό 
ελληνική σημαία και να 
εκτελούν αποκλειστικά 

περιηγήσεις, 
β) τα έσοδα να προέρχονται 

 Ν. 849/78 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τον 
τουρισμό - Οι-
κονομικές σχέ-

σεις και ανάπτυ-
ξη (τουρισμός). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

από αλλοδαπούς πελάτες 
για κάλυψη εξόδων προ-
βολής και διαφήμισης, 

γ) τα πλοία να είναι νηολο-
γημένα με βάση τις δια-
τάξεις 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 μετό-
χους. 

Οι ναυτιλιακές εταιρείες 
πρέπει να διαχειρίζονται 
πλοία που ανήκουν στις ί-
διες (πλοιοκτήτριες). 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες. 

Ν. 959/79 
(άρθρο 58) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο προς τη 
ναυτιλία - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 

(ναυτιλία). 

  

         

         
 Β. ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΤ ΝΗΟ-

ΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΙΦΤΟ ΣΟΤ Ν. 27/1975 

       

         

1 Απαλλάσσονται από τη φορολογία τα 
πλοία της α΄ κατηγορίας, που είναι μι-

κρότερα των 10 ετών. 

Να τίθενται υπό ελληνική 
σημαία. 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες πλοιοκτήτρι-

ες πλοίων α΄ κα-
τηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 9) 

Μέχρι συ-
μπλήρω-

σης ηλικί-
ας 10 ε-
τών. 

Ενίσχυση της 
ναυτιλίας - Οι-

κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         

2 Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία 
α΄ κατηγορίας, που εκτελούν τακτικά 

δρομολόγια μεταξύ ελληνικών και ξένων 
λιμανιών ή μόνο μεταξύ ξένων λιμανιών. 

Να είναι μικρότερα των 30 
ετών και να τίθενται υπό 

ελληνική σημαία. 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες πλοιοκτήτρι-

ες πλοίων α΄ κα-
τηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 9) 

Για πέντε 
χρόνια. 

Ενίσχυση της 
ναυτιλίας - Οι-

κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         

3 Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία 
α΄ κατηγορίας, που ναυπηγήθηκαν στην 

Να έχουν ναυπηγηθεί στην 
Ελλάδα και να τίθενται υπό 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες πλοιοκτήτρι-

Ν. 27/75 
(άρθρο 9) 

Για δώδε-
κα χρόνια. 

Ενίσχυση της 
ναυτιλίας - Οι-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

Ελλάδα. ελληνική σημαία. ες πλοίων α΄ κα-
τηγορίας. 

κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

         

4 Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία 

α΄ κατηγορίας που υφίστανται ανακατα-
σκευές ή αντικατάσταση των μηχανημά-
των τους στην Ελλάδα. 

α) Να έχουν ηλικία μικρό-

τερη των 20 ετών, 
β) οι επισκευές να γίνονται 

στην Ελλάδα και 
γ) οι δαπάνες να καλύπτο-

νται με την εισαγωγή ξέ-
νου συναλλάγματος, 

δ) η επισκευή να υπερβαί-
νει σε κόστος τις 100.000 

δολάρια ΗΠΑ. 

Ναυτιλιακές εται-

ρείες πλοιοκτήτρι-
ες πλοίων α΄ κα-
τηγορίας. 

Ν. 27/75 

(άρθρο 9) 

Για δέκα 

χρόνια. 

Κίνητρο για εισ-

ροή συναλλάγ-
ματος - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 

(ναυτιλία). 

  

         

5 Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία 
και κρουαζιερόπλοια α΄ κατηγορίας. 

α) Να εκτελούν τακτικές 
γραμμές ανάμεσα σε ελ-
ληνικά και ξένα λιμάνια 
ή μόνο μεταξύ ξένων λι-

μανιών και 
β) να τίθενται κάτω από ελ-

ληνική σημαία. 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες πλοιοκτήτρι-
ες πλοίων α΄ κα-
τηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι-

καιώματα στα ακίνητα που ανήκουν στο 
Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ι-

διωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙ-
ΠΕΔ), στην Εταιρεία των Ακινήτων του 
Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) και στην εταιρεία 
«Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ», καθώς 

και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρι-
σμού (ΕΟΤ). 

Τα δικαιώματα στα ακίνητα 
να ανήκουν στο Δημόσιο, 
στο ΤΑΙΠΕΔ, στην ΕΤΑΔ 

ΑΕ, στην εταιρεία «Παρά-
κτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ», 
και στον ΕΟΤ. 

Δημόσιο, ΤΑΙΠΕΔ, 
ΕΤΑΔ ΑΕ και ε-
ταιρεία «Παράκτιο 

Αττικό Μέτωπο 
ΑΕ», ΕΟΤ. 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 3, 
παρ. 1, περ. 

α), Ν. 
4328/15 
(άρθρο 3). 

Απεριόρι-
στη για 
Δημόσιο 

και ΤΑΙ-
ΠΕΔ. Για 
ΕΤΑΔ ΑΕ, 
Παράκτιο 

Αττικό Μέ-
τωπο ΑΕ 
και ΕΟΤ 
για έτος 

2015 μό-
νο, διότι 
καταργεί-
ται από 

1/1/2016 
με το Ν. 
4336/15. 

Αφορά ακίνητα 
που ανήκουν 
στο Ελληνικό 

Δημόσιο. 

  

         

2 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι-
καιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
(ΝΠΔΔ), σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου (ΝΠΙΔ) που εντάσσονται στους 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς 
και σε ΟΤΑ και ιδιοχρησιμοποιούνται ή 
παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.  

Τα δικαιώματα στα ακίνητα 
να ανήκουν σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 
που εντάσσονται στους φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνη-

σης, καθώς και σε ΟΤΑ και 
ιδιοχρησιμοποιούνται ή 
παραχωρούνται δωρεάν στο 
Δημόσιο. 

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που 
εντάσσονται στους 
φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης 

και ΟΤΑ. 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 3, 
παρ. 1, περ. 
β) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

494 16.404.6741 

         
3 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι-

καιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε 
ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιμο-

ποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας 
ή προξενείου του ξένου κράτους ή για 

Τα δικαιώματα να ανήκουν 
σε ξένα κράτη, να χρησιμο-
ποιούνται για την εγκατά-

σταση πρεσβείας ή προξε-
νείου του ξένου κράτους ή 

Ξένα κράτη Ν. 4223/13 
(άρθρο 3, 
παρ. 1, περ. 

γ) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

8 14.9742 

                                                           
1  Τα στοιχεία αναγράφονται με απόλυτη επιφύλαξη, δεδομένου ότι: 
 α) δεν έχει υποβάλλει δήλωση το σύνολο των υπόχρεων και προκύπτουν από τον αριθμό των δικαιούχων 

 β) δεν έχει δηλωθεί το σύνολο της περιουσίας από τους υπόχρεους είτε διότι δεν το γνώριζαν, είτε διότι έχουν την άποψη ότι δεν έπρεπε να τη δηλώσουν (π.χ. κοινόχρηστοι χώροι ΟΤΑ) 
2  Τα στοιχεία αναγράφονται με απόλυτη επιφύλαξη, δεδομένου ότι δεν έχει υποβάλλει δήλωση το σύνολο των υπόχρεων, όπως προκύπτει και από τον αριθμό των δικαιούχων. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου 
και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώπων 

και πρακτόρων του ξένου κράτους, με 
τον όρο της αμοιβαιότητας. 

για την εγκατάσταση πρε-
σβευτή, πρόξενου και λοι-

πών διπλωματικών αντι-
προσώπων και πρακτόρων 
του ξένου κράτους και να 
υφίσταται ο όρος της αμοι-

βαιότητας. 
         

4 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι-
καιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε 

ΝΠΔΔ που δεν εντάσσονται στους φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησι-
μοποιούνται αποκλειστικά για την εκ-
πλήρωση 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 φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνη-
σης και να ιδιοχρησιμοποι-
ούνται αποκλειστικά για την 

εκπλήρωση μορφωτικού, 
εκπαιδευτικού, πολιτιστι-
κού, αθλητικού, θρησκευ-
τικού, φιλανθρωπικού και 

κοινωφελούς σκοπού τους ή 
να παραχωρούνται δωρεάν 
στο Δημόσιο. 

ΝΠΔΔ που δεν ε-
ντάσσονται στους 

φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης. 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 3, 

παρ. 1, περ. 
δ) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία, Πολιτι-
σμός, Αθλητι-

σμός. 

3.441 3.293.727 

         
5 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι-

καιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε 
ΝΠΙΔ που δεν εντάσσονται στους φορείς 

της Γενικής Κυβέρνησης, μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά για την εκπλήρωση 
μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστι-

κού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλαν-
θρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή 
παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο. 

Τα δικαιώματα στα ακίνητα 
να ανήκουν σε ΝΠΙΔ που 
δεν εντάσσονται στους φο-

ρείς της Γενικής Κυβέρνη-
σης, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και να ιδιοχρη-
σιμοποιούνται αποκλειστι-

κά για την εκπλήρωση 
μορφωτικού, εκπαιδευτι-
κού, πολιτιστικού, αθλητι-
κού, θρησκευτικού, φιλαν-

θρωπικού και κοινωφελούς 
σκοπού τους ή να παραχω-
ρούνται δωρεάν στο Δημό-
σιο. 

ΝΠΙΔ που δεν ε-
ντάσσονται στους 
φορείς της Γενι-

κής Κυβέρνησης 
και είναι μη κερ-
δοσκοπικού χα-
ρακτήρα. 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 3, 
παρ. 1, περ. 

ε) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία, Πολιτι-
σμός, Αθλητι-
σμός. 

1.474 10.823.202 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

6 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι-

καιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε 
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 
των γνωστών θρησκειών και δογμάτων 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συ-

ντάγματος και ιδιοχρησιμοποιούνται για 
την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρη-
σκευτικού και κοινωφελούς έργου τους. 

Τα δικαιώματα στα ακίνητα 

να ανήκουν σε νομικά πρό-
σωπα και νομικές οντότητες 
των γνωστών θρησκειών και 
δογμάτων κατά την παρ. 2 

του άρθρου 13 του Συντάγ-
ματος και να ιδιοχρησιμο-
ποιούνται αποκλειστικά για 
την εκπλήρωση του λατρευ-

τικού, θρησκευτικού και 
κοινωφελούς έργου τους. 

Νομικά πρόσωπα 

και νομικές οντό-
τητες των γνωστών 
θρησκειών και 
δογμάτων κατά 

την παρ. 2 του 
άρθρου 13 του 
Συντάγματος. 

Ν. 4223/13 

(άρθρο 3, 
παρ. 1, περ. 
στ, υποπ. α) 

Απεριόρι-

στη 

Γνωστές θρη-

σκείες. 

3.284 6.958.9533 

         
7 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι-

καιώματα 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 υποκείμε-
νες στο ειδικό συνταγματικό 
καθεστώς Ιερές Μονές του 
Αγίου Όρους. 

Οι υποκείμενες 

στο ειδικό συ-
νταγματικό καθε-
στώς Ιερές Μονές 
του Αγίου Όρους. 

Ν. 4223/13 

(άρθρο 3, 
παρ. 1 περ. 
στ, υποπ. β) 

Απεριόρι-

στη 

Άγιο Όρος.   

         
8 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι-

καιώματα στα ακίνητα που ανήκουν στα 

νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ει-
δικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης 
του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ Α’ 37) και ιδιο-
χρησιμοποιούνται. 

Τα δικαιώματα στα ακίνητα 
να ανήκουν σε νομικά πρό-

σωπα που υπάγονται στο 
ειδικό καθεστώς διοίκησης 
και διαχείρισης του ν. 
3647/2008 και να ιδιο-

χρησιμοποιούνται. 

Νομικά πρόσωπα 
που υπάγονται στο 

ειδικό καθεστώς 
διοίκησης και δι-
αχείρισης του ν. 
3647/2008 (Βα-

κούφ Δυτικής 
Θράκης). 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 3, 

παρ. 1, περ. 
ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Βακούφ Θράκης 
/ Συνθήκη Λω-

ζάνης. 

15 28.695 

         
9 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι-

καιώματα στα ακίνητα για τα οποία υφί-
σταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρή-
σης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδο-
μικό Σχεδιασμό, που έχει επιβληθεί από 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, απο-
κλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υ-
φίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περί-
πτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης α-

Βεβαίωση από Αρχή για την 

ολική ή μερική απαγόρευ-
ση χρήσης κατά την 1η Ια-
νουαρίου κάθε έτους. 

Ιδιοκτήτες ακινή-

των (φυσικά και 
νομικά πρόσωπα). 

Ν. 4223/13 

(άρθρο 3, 
παρ. 2, περ. 
α) 
Ν. 4286/14 

(άρθρο δέ-
κατο όγδοο, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-

στη 

Οικιστική ανά-

πτυξη. 

3.278 29.468.435 

                                                           
3  Τα στοιχεία αναγράφονται με απόλυτη επιφύλαξη δεδομένου ότι δεν έχει υποβάλλει δήλωση το σύνολο των υπόχρεων. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού 
ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά τριάντα τοις ε-

κατό (30%). Σε περίπτωση μερικής απα-
γόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδί-
ου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 
κατά εξήντα τοις εκατό (60%). 

         
10 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι-

καιώματα στα ακίνητα για τα οποία έχει 
διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική α-

πόφαση η αποδέσμευση από απαλλοτρί-
ωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση 
κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική 
πράξη της Διοίκησης για την ως άνω α-

ποδέσμευση. 

Έκδοση απόφασης δικα-
στηρίου για αποδέσμευση 
από απαλλοτρίωση ή ρυμο-

τομικό βάρος ή δέσμευση 
κάθε είδους και μη έκδοση 
σχετικής πράξης της Διοί-
κησης για την εν λόγω απο-

δέσμευση. 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των (φυσικά και 
νομικά πρόσωπα). 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 3, 
παρ. 2, περ. 

β) 

Απεριόρι-
στη 

Δικαιοσύνη 297 886.138 

         
11 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δι-

καιώματα στα ακίνητα για τα οποία έχει 

εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
ή οριστική διοικητική πράξη αποζημίω-
σης για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βά-

ρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει 
καταβληθεί η αποζημίωση μετά από ένα 
(1) έτος από το έτος της έκδοσης της πα-
ραπάνω απόφασης. 

Έκδοση απόφασης δικα-
στηρίου ή οριστική διοικη-

τική πράξη αποζημίωσης 
για απαλλοτρίωση ή ρυμο-
τομικό βάρος ή δέσμευση 

κάθε είδους και μη κατα-
βολή αποζημίωσης μετά 
από ένα (1) έτος από το έτος 
έκδοσης της εν λόγω από-

φασης. 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των (φυσικά και 

νομικά πρόσωπα). 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 3, 

παρ. 2, περ. 
γ) 

Απεριόρι-
στη 

Δικαιοσύνη 1.193 6.188.583 

         
12 Χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό 

(50%) στον φορολογούμενο, τον ή τη σύ-

ζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα δε οικογέ-
νειάς του επί του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθη-
κε στα εν λόγω πρόσωπα, αν διαπιστώνε-
ται οικονομική αδυναμία πληρωμής της 

συνολικής οφειλής για το οικείο έτος. 

Θα πρέπει να πληρούνται 
σωρευτικά οι κάτωθι προϋ-

ποθέσεις: 
α) το συνολικό φορολογητέο 
οικογενειακό εισόδημα του 
προηγούμενου φορολογι-

κού έτους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4172/13, 
όπως ισχύουν, και κάθε 
άλλη συναφή κείμενη διά-

Ιδιοκτήτες ακινή-
των (φυσικά πρό-

σωπα που είναι 
φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδος). 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 7, 

παρ. 1) και 
Ν. 4286/14 
(άρθρο δε-
κατο όγδοο) 

Ένα έτος. Κοινωνική πολι-
τική. 

1.064.845 83.237.7154 

                                                           
4  Το κόστος υπολογίστηκε με παραδοχή από το ύψος του φόρου πριν τη μείωση. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ταξη, δεν υπερβαίνει τις εν-
νέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, 

προσαυξημένο κατά χίλια 
(1.000) ευρώ για τον ή την 
σύζυγο και κάθε εξαρτώμε-
νο μέλος.  

β) το σύνολο της επιφάνειας 
των κτισμάτων στα οποία 
κατέχουν δικαιώματα της 
παρ. 2 του άρθ. 1 του 

ν.4223/13, ο υπόχρεος δή-
λωσης φορολογίας εισοδή-
ματος, ο ή η σύζυγος και τα 
εξαρτώμενα τέκνα της οικο-

γένειάς του, λαμβανομένου 
υπόψη του ποσοστού συνι-
διοκτησίας και του είδους 
του δικαιώματος, δεν υπερ-

βαίνει τα εκατόν πενήντα 
τετραγωνικά μέτρα (150 
τ.μ.) και η συνολική αξία 

της ακίνητης περιουσίας, 
όπως αυτή προσδιορίζεται 
για τον υπολογισμό του συ-
μπληρωματικού φόρου, δεν 

υπερβαίνει το ποσό των ο-
γδόντα πέντε χιλιάδων 
(85.000) ευρώ για τον άγα-
μο, των εκατόν πενήντα χι-

λιάδων (150.000) ευρώ για 
τον έγγαμο και τον ή τη σύ-
ζυγό του ή τη μονογονεϊκή 
οικογένεια με ένα εξαρτώ-

μενο τέκνο και των διακο-
σίων (200.000) ευρώ για τον 
έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του 
και τα εξαρτώμενα τέκνα 

τους ή τη μονογονεϊκή οι-
κογένεια με δύο εξαρτώμε-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
να τέκνα και 
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η 

σύζυγος και τα εξαρτώμενα 
τέκνα της οικογένειάς του 
να είναι φορολογικοί κάτοι-
κοι Ελλάδας. 

         
13 Χορηγείται έκπτωση εκατό τοις εκατό 

(100%) στο φορολογούμενο, τον ή τη σύ-
ζυγό και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικο-

γένειάς του επί του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώ-
θηκε στα εν λόγω πρόσωπα, αν διαπι-
στώνεται οικονομική αδυναμία πληρω-
μής της συνολικής οφειλής για το οικείο 

έτος. 

Θα πρέπει να πληρούνται 
σωρευτικά οι κάτωθι προϋ-
ποθέσεις: 

α) το συνολικό φορολογητέο 
οικογενειακό εισόδημα του 
προηγούμενου φορολογι-
κού έτους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4172/13, 
όπως ισχύουν, και κάθε 
άλλη συναφή κείμενη διά-
ταξη, δεν υπερβαίνει τις 

δώδεκα χιλιάδες (12.000) 
ευρώ, προσαυξημένο κατά 
χίλια (1.000) ευρώ για τον ή 

την σύζυγο και κάθε εξαρ-
τώμενο μέλος.  
β) το σύνολο της επιφάνειας 
των κτισμάτων στα οποία 

κατέχουν δικαιώματα της 
παρ. 2 του άρθ. 1 του 
ν.4223/13, ο υπόχρεος δή-
λωσης φορολογίας εισοδή-

ματος, ο ή η σύζυγος και τα 
εξαρτώμενα τέκνα της οικο-
γένειάς του, λαμβανομένου 
υπόψη του ποσοστού συνι-

διοκτησίας και του είδους 
του δικαιώματος, δεν υπερ-
βαίνει τα εκατόν πενήντα 
τετραγωνικά μέτρα (150 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των (φυσικά πρό-
σωπα που είναι 

φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδος). 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 7, 
παρ. 2) και 

Ν. 4286/14 
(άρθρο δέ-
κατο όγδοο) 

Ένα έτος. Κοινωνική πολι-
τική. 

44.622 5 

                                                           
5  Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση του φόρου. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τ.μ.), 
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η 

σύζυγος και τα εξαρτώμενα 
τέκνα της οικογένειάς του 
να είναι φορολογικοί κάτοι-
κοι Ελλάδας, 

δ) ο αριθμός των εξαρτώμε-
νων τέκνων ισούται ή υπερ-
βαίνει τα τρία, ή ο φορολο-
γούμενος, ο ή η σύζυγός 

του ή οποιοσδήποτε από τα 
εξαρτώμενα μέλη τέκνα της 
οικογένειάς του έχει ανα-
πηρία σε ποσοστό ογδόντα 

τοις εκατό (80%) και άνω. 
 
 

         

14 Απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο 
ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων, της αξί-
ας των γηπέδων και της αξίας των δικαι-

ωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγε-
νέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό 
(100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτη-
ριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή 

ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν 
αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των 
γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκο-
νται. 

Τα κτίρια να είναι προγενέ-
στερα των εκάστοτε τελευ-
ταίων εκατό (100) ετών και 

να έχουν χαρακτηριστεί ως 
ιστορικά διατηρητέα μνη-
μεία ή ως έργα τέχνης. 

Όλα τα φυσικά 
πρόσωπα. 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 5, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός  6 

         
15 Απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο 

ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα της αξίας των δι-

καιωμάτων σε κτίσματα και σε οικόπεδα 
και γήπεδα, εφόσον αυτά ιδιοχρησιμο-
ποιούνται για την παραγωγή ή την άσκη-

Τα δικαιώματα στα ακίνητα 
να ανήκουν σε νομικά πρό-
σωπα κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα και να ιδιοχρησι-
μοποιούνται για την παρα-
γωγή ή την άσκηση κάθε 

Νομικά πρόσωπα 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, περ. 

γ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

18.017 243.989.8047 

                                                           
6  Δεν υπάρχει εκτίμηση. 
7  Το κόστος υπολογίστηκε με παραδοχή από το ύψος της αξίας των ακινήτων. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ση κάθε είδους επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας ανεξαρτήτως αντικειμένου 

εργασιών. 

είδους επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ανεξαρτή-

τως αντικειμένου εργασιών. 
         

16 Απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο 
ΕΝΦΙΑ της αξίας των δικαιωμάτων επί 

οικοπέδων, τα οποία είναι επιφάνειες 
που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενι-
σμό αεροσκαφών, με εξαίρεση τις επιφά-
νειες που χρησιμοποιούνται για τον ελ-

λιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης 
ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκο-
νται σιδηροτροχιές ή οικόπεδα έδρασης 
πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλε-

κτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός 
Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης 
Δημοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 
(Α΄152) ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης 

Ανάπτυξης του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). 

Τα οικόπεδα να χρησιμο-
ποιούνται για τον ελλιμενι-

σμό αεροσκαφών ή να είναι 
λωρίδες γης, στις οποίες 
βρίσκονται σιδηροτροχιές ή 
να είναι οικόπεδα έδρασης 

πύργων και γραμμών μετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας, ή βρίσκονται εντός Ει-
δικών Σχεδίων Χωρικής Α-

νάπτυξης Δημοσίων Ακινή-
των του ν. 3986/11 ή εντός 
Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης του ν. 4062/12. 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα. 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 4, 

παρ. Β1, 
περ. δ και 
άρθρο 5, 
παρ. 3, 

περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και Α-

νάπτυξη. 

607 24.948.9538 

         
17 Απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο 

ΕΝΦΙΑ της αξίας των δικαιωμάτων επί 
των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οι-
κισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται α-
ποκλειστικά για τον ελλιμενισμό αερο-

σκαφών, με εξαίρεση τις επιφάνειες που 
χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό 
αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης ή είναι 
λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σι-

δηροτροχιές ή εδαφοτεμάχια έδρασης 
πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός 
Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης 

Δημοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011  ή 
εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυ-
ξης του ν. 4062/2012. 

Τα γήπεδα εκτός σχεδίου 

πόλης ή οικισμού να χρη-
σιμοποιούνται αποκλειστι-
κά για τον ελλιμενισμό αε-
ροσκαφών με εξαίρεση τις 

επιφάνειες που χρησιμο-
ποιούνται για τον ελλιμενι-
σμό αεροσκαφών ιδιωτικής 
χρήσης, ή να είναι λωρίδες 

γης, στις οποίες βρίσκονται 
σιδηροτροχιές ή να είναι 
εδαφοτεμάχια έδρασης 
πύργων και γραμμών μετα-

φοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας, ή να βρίσκονται εντός 
Ειδικών Σχεδίων Χωρικής 

Όλα τα φυσικά 

και νομικά πρό-
σωπα. 

Ν. 4223/13 

(άρθρο 4, 
παρ. Β2, 
περ. η 
άρθρο 5, 

παρ. 2 
και άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. β) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και Α-
νάπτυξη. 

  

                                                           
8  Στα στοιχεία περιλαμβάνονται και οι δικαιούχοι – νομικά πρόσωπα μόνο και της περ. 17. Για τα φυσικά πρόσωπα δεν παρέχονται στοιχεία, λόγω μη γνώσης του πλήθους των γηπέδων που ανήκουν σε αυτά 

και απαλλάσσονται από το συμπληρωματικό φόρο. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Ανάπτυξης Δημοσίων Ακι-
νήτων του ν. 3986/11 ή ε-

ντός Σχεδίου Ολοκληρωμέ-
νης Ανάπτυξης του ν. 
4062/12. 

         

18 Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά 
οικοπέδου τα οποία βρίσκονται εντός της 
νήσου Κεφαλληνίας και των νομών Φθιώ-
τιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγ-

μένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς 
του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 
2013 αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον 
ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και 2015.  

Τα κτίσματα να βρίσκονται 
εντός της νήσου Κεφαλλη-
νίας και των νομών Φθιώτι-
δας και Φωκίδας και να έ-

χουν αποδεδειγμένα υπο-
στεί ζημιές από τους σει-
σμούς του Ιανουαρίου 2014 
και Αυγούστου 2013 αντί-

στοιχα. 

Όλα τα φυσικά 
και νομικά πρό-
σωπα. 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 3, 
παρ. 3), 
Ν. 4254/13 

(άρθρο 3, 
παρ. Γ΄) και 
Ν. 4286/14 
(άρθρο δέ-

κατο όγδοο) 

2 έτη 
(2014, 
2015). 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
19 Για το έτος 2014 και για το έτος 2015, ο 

ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 20% για τα δι-

καιώματα σε κύριους χώρους αποπερα-
τωμένων κατοικιών, μονοκατοικιών, δια-
μερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, 

όπως κατατάσσονται αυτοί σε κατηγορία 
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 32 
του ν. 3842/2010 και αναφέρονται στις 
περιπτώσεις 3.1., 3.2., 4.2., 4.3. και 4.4. 

των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρ-
θρου, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρό-
σωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Ελλάδος και καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους ήταν κενοί και μη 
ηλεκτροδοτούμενοι. 

Να είναι δικαιώματα επί 
κυρίων χώρων αποπερατω-

μένων κατοικιών, μονοκα-
τοικιών, διαμερισμάτων και 
επαγγελματικών στεγών, 

όπως κατατάσσονται αυτοί 
σε κατηγορία κατά την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 32 
του ν. 3842/10 και αναφέ-

ρονται στις περιπτώσεις 
3.1., 3.2., 4.2., 4.3. και 
4.4. των παραγράφων 3 και 
4 του ίδιου άρθρου, και να 

ανήκουν σε φυσικά πρόσω-
πα που είναι φορολογικοί 
κάτοικοι Ελλάδος και καθ’ 
όλη τη διάρκεια του προη-

γούμενου έτους να ήταν κε-
νοί και να μη ηλεκτροδο-
τούνταν. 

Όλα τα φυσικά 
πρόσωπα που εί-

ναι φορολογικοί 
κάτοικοι Ελλάδος. 

Ν. 4223/13 
(άρθρο 3, 

παρ. 5) 
Ν. 4286/14 
(άρθρο δέ-

κατο όγδοο) 
Ν. 4336/15 
(υποπαρ. Δ3, 
άρθρο 2) 

2 έτη 
(2014, 

2015). 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Α. Εξαιρούνται από τον ειδικό ετήσιο 

φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της 
αξίας των ακίνητων που βρίσκονται στην 

Ελλάδα και έχουν εμπράγματα δικαιώ-
ματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή ε-
πικαρπίας, ανεξάρτητα από τη χώρα 
στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφω-

να με το καταστατικό τους: 

 Τα νομικά πρό-
σωπα και νομικές 
οντότητες που α-

ναφέρονται στην 
περιγραφή. 

Ν. 3091/02 
(άρθρο 15) 
Ν. 3193/03 

(άρθρο 15) 
Ν. 3610/07, 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 57) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

 α) Εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρί-
σκονται σε διαπραγμάτευση σε οργα-
νωμένη χρηματιστηριακή αγορά. 

Οι μετοχές των εν λόγω ε-
ταιρειών να βρίσκονται σε 
διαπραγμάτευση σε οργα-

νωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά. 

 Ν. 3091/02 
(άρθρο 15, 
παρ. 2, 

περ. α, όπως 
ισχύει) 

    

         
 β) Εταιρείες οι οποίες έχουν ακαθάριστα 

έσοδα στην Ελλάδα από εμπορική, 
μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνι-
κή ή παροχής υπηρεσιών δραστηριό-
τητα τα οποία είναι μεγαλύτερα των 

ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα κα-
τά το οικείο οικονομικό έτος. 

Να έχουν ακαθάριστα έσο-

δα στην Ελλάδα από τις 
προηγούμενες δραστηριό-
τητες μεγαλύτερα των ακα-
θάριστων εσόδων τους από 

ακίνητα. 

 Ν. 3091/02 

(άρθρο 15, 
παρ. 2, 
περ. β, όπως 
ισχύει) 

 Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

  Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται, ανε-
ξάρτητα από το ύψος των ακαθάρι-

στων εσόδων τους στην Ελλάδα και 
για διάστημα επτά ετών από την κα-
τάθεση των δικαιολογητικών στην αρ-
μόδια δημόσια υπηρεσία για έκδοση 

αρχικής οικοδομικής άδειας και εται-
ρείες οι οποίες ανεγείρουν κτίρια ή 
άλλες εγκαταστάσεις που πρόκειται να 
ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση 

βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορι-
κής γενικώς επιχείρησης. 

Να ιδιοχρησιμοποιούν τα 
κτίρια ή άλλες εγκαταστά-

σεις που ανεγείρουν για την 
άσκηση βιομηχανικής του-
ριστικής ή εμπορικής γενι-
κώς 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 

(άρθρο 15, 
παρ. 2, 
περ. γ, όπως 

Από 

1/1/2010  

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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 λει-
τουργικών τους αναγκών ή που εκμι-
σθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις  
της παρούσας περίπτωσης αποκλει-

στικά ως γραφεία ή αποθήκες για την 
κάλυψη των λειτουργικών τους ανα-
γκών. 

κών τους αναγκών ή να τα  
εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις  της παρούσας 
περίπτωσης αποκλειστικά 
ως γραφεία ή αποθήκες για 
την κάλυψη των λειτουργι-

κών τους αναγκών. 
Να υποβάλουν αίτηση στην 
αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου 
να διερευνηθεί αν συντρέ-

χουν οι προϋποθέσεις της 
απαλλαγής. 

ισχύει) 
Ν. 3943/11 

(άρθρο 24, 
παρ.7)  

         

 δ) Εταιρείες των οποίων το μετοχικό κε-
φάλαιο ανήκει κατά πλειοψηφία στο 
Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου ή εταιρείες 

των οποίων η πλειοψηφία των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζε-
ται 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 Συμβουλί-
ου διορίζεται από το Ελλη-

νικό 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-

ντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που 

λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, αλλο-
δαπά κράτη με τον όρο της αμοιβαιό-
τητας, οι γνωστές θρησκείες και δόγ-
ματα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-

θρου 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 Πα-
τριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία της Αλβανίας. 

Να πρόκειται για τα νομικά 
πρόσωπα που αναφέρονται 

στην περιγραφή. 

 Ν. 3091/02 
(άρθρο 15, 

παρ. 2, 
περ. ε, όπως 
ισχύει) 

 Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό / Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη / Πολιτισμός 

(Θρησκεία). 
 

  

         

 στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδε-
δειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα 

α) Να πρόκειται για νομικά 
πρόσωπα που επιδιώ-

 Ν. 3091/02 
(άρθρο 15, 

 Κοινωνική πολι-
τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, 
θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για 

τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν 
για τους σκοπούς αυτούς, για τα ακί-
νητα που εκμεταλλεύονται εφόσον το 
προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται 

αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση 
αυτών των σκοπών, καθώς και για τα 
ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κε-
νά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδη-

μα. 

κουν τους αναφερόμε-
νους στην περιγραφή 

σκοπούς, εφόσον αφο-
ρούν ακίνητα που: 

 - ιδιοχρησιμοποιούν για 
τους σκοπούς αυτούς, 

 - εκμεταλλεύονται, εφό-
σον το προϊόν της εκ-
μετάλλευσης διατίθεται 
για την εκπλήρωση των 

σκοπών αυτών, 
 - αποδεδειγμένα είναι 

κενά, 
 - δεν αποφέρουν κανένα 

εισόδημα. 
β) Να υποβάλουν αίτηση 

στην αρμόδια ΔΟΥ προ-
κειμένου να διερευνηθεί 

αν συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις της απαλλαγής. 

παρ. 2, 
περ. στ,  

όπως ισχύει) 

         

 ζ) Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί 
κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες 
συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη 
περιουσία και ανώνυμες εταιρείες 

επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 
(ΑΕΕΑΠ), οι οποίες συνιστούν εται-
ρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακί-
νητη περιουσία, καθώς και θυγατρι-

κές 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 Εισοδήμα-
τος. 

Να πρόκειται για νομικά 
πρόσωπα που αναφέρονται 
στην περιγραφή. 

 Ν. 3091/02 
(άρθρο 15, 
παρ. 2, περ. 
ζ, όπως ι-

σχύει) 
Ν. 3943/11 
(άρθρο 24, 
παρ. 8) 

Από 
1/1/2011 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         
 Β. Εξαιρούνται από τον ειδικό ετήσιο 

φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) οι εξής 
κατηγορίες επιχειρήσεων, εφόσον έχουν 
την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατι-
κό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

    Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

 α) ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομα-
στικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώ-
που ή που δηλώνουν τα φυσικά πρό-

σωπα που τις κατέχουν εφόσον τα φυ-
σικά πρόσωπα έχουν ΑΦΜ στην Ελ-
λάδα. Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυ-
μες μετοχές, εφόσον το σύνολο των 

μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, 
οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρη-
ματιστηριακή αγορά, 

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 εφό-

σον το σύνολο των μετοχών 
τους καταλήγει σε εταιρείες, 
οι μετοχές των οποίων βρί-
σκονται σε διαπραγμάτευση 

σε οργανωμένη χρηματι-
στηριακή αγορά. 

 Ν. 3091/02 
(άρθρο 15, 
παρ. 3, 

περ. α, β, 
και γ, όπως 
ισχύουν) 
Ν. 4254/14 

(άρθρο τρίτο, 
υποπαρ. Γ.7) 

    

 β) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ε-

φόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε 
φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν 
τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανή-
κουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέ-

χουν και με την προϋπόθεση ότι τα 
φυσικά πρόσωπα έχουν ΑΦΜ στην 
Ελλάδα,  

ΕΠΕ εφόσον τα εταιρικά 

μερίδια ανήκουν σε φυσικά 
πρόσωπα ή εφόσον δηλώ-
νουν τα φυσικά πρόσωπα 
και αυτά έχουν ΑΦΜ στην 

Ελλάδα. 

      

 γ) προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εται-

ρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά 
πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυ-
σικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι 
εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και 

με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά 
πρόσωπα έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, 

Προσωπικές εταιρείες εφό-

σον οι εταιρικές μερίδες 
ανήκουν σε φυσικά πρόσω-
πα ή δηλώνουν τα φυσικά 
πρόσωπα και αυτά έχουν 

ΑΦΜ στην Ελλάδα. 

      

 δ) εταιρείες, των οποίων το σύνολο των 
ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή με-

ρίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή 
αλλοδαπό εφόσον αποδεδειγμένα επι-

α) Να πρόκειται για εται-
ρείες που αναφέρονται 

στην περιγραφή, 
β) να ιδιοχρησιμοποιούν τα 

 Ν. 3091/02 
(άρθρο 15, 

παρ. 3, 
περ. δ, όπως 

 Πολιτισμός (Κοι-
νωφελή Ιδρύμα-

τα). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
διώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκο-
πούς για τα ακίνητα που χρησιμοποι-

ούνται για το σκοπό αυτόν, 

ακίνητα για κοινωφελή 
σκοπό, 

γ) να υποβάλλουν αίτηση 
στην αρμόδια ΔΟΥ προ-
κειμένου να διερευνηθεί 
αν συντρέχουν οι προϋ-

ποθέσεις της απαλλαγής. 

ισχύει) 

 ε) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί-
ου, τα κάθε είδους ημεδαπά ταμεία ή 
ημεδαποί οργανισμοί κοινωνικής α-

σφάλισης, οι ημεδαπές συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις, η Αρχαιολογική Ε-
ταιρεία, τα ημεδαπά μουσεία, το Ευ-
ρωπαϊκό 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, με-
ριδίων ή μερίδων των εταιρειών των 
ανωτέρω περιπτώσεων α, β, γ ανήκει 
σε εταιρεία, οι μετοχές της οποίας 

βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε ορ-
γανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, 
δεν απαιτείται περαιτέρω Δήλωση φυ-
σικών προσώπων για την εταιρεία αυ-

τή, κατά το ποσοστό συμμετοχής της. 
 Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστι-

κών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των 
εταιρειών των ανωτέρω α, β και γ πε-

ριπτώσεων κατέχουν «ή διαχειρίζονται» 
πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβανομέ-

Να πρόκειται για τα νομικά 
πρόσωπα που αναφέρονται 
στην περιγραφή. 

 Ν. 3091/02 
(άρθρο 15, 
παρ. 3, 

περ. ε, όπως 
ισχύει) 

 Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

 

  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                 ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

5.  ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 
 

 140 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
νων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων 
παρακαταθηκών και δανείων, ασφα-

λιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρεί-
ες, αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβανο-
μένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων 
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 

κλειστού τύπου, εταιρείες διαχείρισης 
αμοιβαίων κεφαλαίων «εταιρείες δια-
χείρισης ή/και παροχής συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και 

αμοιβαίων κεφαλαίων», εταιρείες συλ-
λογικών επενδύσεων σε ακίνητη περι-
ουσία κλειστού τύπου, η καταστατική 
έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη 

συνεργάσιμο κράτος, όπως αυτό ορίζε-
ται 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 επεν-
δυτές που λειτουργούν σε οργανωμένη 
αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, όπως αυτή νοείται σύμ-
φωνα με την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 23 του ν.2778/1999 (ΦΕΚ 
295Α), δεν απαιτείται περαιτέρω δή-

λωση των φυσικών προσώπων κατά το 
ποσοστό συμμετοχής τους. Αν το σύ-
νολο ή μέρος των ονομαστικών μετο-
χών, μεριδίων ή μερίδων των εται-

ρειών των ανωτέρω περιπτώσεων α, β, 
γ «κατέχει ή διαχειρίζεται» νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει 
την έδρα του σύμφωνα με το καταστα-

τικό του σε άλλη εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης χώρα «με την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο» 
απαιτείται, για να χορηγηθεί απαλλα-

γή, να συντρέχουν για το νομικό πρό-
σωπο ή τη νομική οντότητα οι ίδιες 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
προϋποθέσεις. 

         

 Γ. Εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο δε-
καπέντε τοις εκατό (15%) εταιρείες που 
έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το κα-
ταστατικό 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 συνερ-
γάσιμα σύμφωνα με τις σχετικές διατά-
ξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φο-
ρολογίας Εισοδήματος. 

Η καταστατική έδρα να μη 
βρίσκεται σε κράτη μη συ-
νεργάσιμα και να συντρέ-
χουν 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) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς το Δημόσιο και οι λογαριασμοί που 
συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου. 

 

 Δημόσιο Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, 

περ. α) 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’, 

παρ.8,περ.β) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ-

ντελεστή 0,5% σε κληρονομιές που πε-

ριέρχονται 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 Ιε-
ροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρεί-
ας, την Εκκλησία της Κύπρου, τα νπδδ, 

και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. 

 Δήμοι, κοινότητες, 
νομαρχιακές αυ-

τοδιοικήσεις, ιερές 
μονές, ορθόδοξες 
εκκλησίες κ.λπ. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 

παρ. 3, 
περ. α) 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 

εν.Α’, παρ.9 
& 14) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

  

         
3 Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ-

ντελεστή 0,5% για κληρονομιές που πε-

ριέρχονται στα μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται 
στην Ελλάδα και επιδιώκουν σκοπούς 
εθνωφελείς, κοινωφελείς κ.λπ. 

Να επιδιώκονται αποδε-
δειγμένα σκοποί εθνωφελείς 

ή θρησκευτικοί ή σε ευρύ-
τερο κύκλο φιλανθρωπικοί 
ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτε-
χνικοί ή κοινωφελείς. 

Μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα 

νομικά πρόσωπα. 

Ν. 2961/01, 
(άρθρο 25, 

παρ. 3, 
περ. β) 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 

εν.Α’, παρ.9 
& 14) 
 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         

4 Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ-
ντελεστή 0,5% για κληρονομιές που πε-
ριέρχονται σε αλλοδαπά, μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαπά μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, νομι-
κά πρόσωπα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 3, 
περ. β) 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ.9 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (Διεθνείς 
σχέσεις). 

  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                 ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

6.  ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 144 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
& 14) 

         

5 Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ-
ντελεστή 0,5% για περιουσίες του άρ-
θρου 96 του α.ν. 2039/39 (κληροδοτή-
ματα). 

Να επιδιώκονται αποδε-
δειγμένα σκοποί εθνωφελείς 
ή θρησκευτικοί ή σε ευρύ-
τερο κύκλο φιλανθρωπικοί 

ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφε-
λείς.  

Κληροδοτήματα 
του άρθρου 96 
του α.ν. 2039/39. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 3, 
περ. β) 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ.9 
& 14) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς οι αλλοδαποί, εφόσον προβλέπεται 
απαλλαγή τους με διεθνείς συμβάσεις. 

Όροι της αμοιβαιότητας Αλλοδαποί Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, 

περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
7 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

η τραπεζική κατάθεση σε κοινό λογαρια-

σμό τράπεζας (joint account) και η κοινή 
μερίδα αμοιβαίου κεφαλαίου. 

 Κληρονόμοι κατα-
θέτη σε κοινό λο-

γαριασμό, πλην 
των κληρονόμων 
του τελευταίου εν 

ζωή καταθέτη. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 

παρ. 2, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
8 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιών οι μεταβιβάσεις πλοίων ή μετοχών 

ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εται-
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 εται-
ρειών χαρτοφυλακίου (holding compa-
nies) που κατέχουν άμεσα ή μέσω εν-
διάμεσων εταιρειών χαρτοφυλακίου τις 

μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιο-
κτητριών εταιρειών. 

 Κληρονόμοι πλοί-
ων, μετοχών ή με-

ριδίων πλοιοκτη-
τριών εταιρειών. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 

παρ. 2, 
περ. α) 
Ν. 4110/13 
(άρθρο 24, 

παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
9 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

ποσό 1.500 ευρώ, για κληρονόμους α-
ποβιωσάντων κατά τη διάρκεια πολέμου 

 Ανιόντες, κατιό-

ντες, χήρα, ανήλι-
κοι άρρενες αδελ-

Ν. 2961/01 

(άρθρο 27) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
υπό τη σημαία του ελληνικού κράτους. φοί ή άγαμες α-

δελφές. 

         
10 Κατοικία ή οικόπεδο που αποκτάται αι-

τία θανάτου από σύζυγο ή τέκνα του 
κληρονομούμενου κατά πλήρη κυριότη-

τα, εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό εξ αδι-
αιρέτου, απαλλάσσεται από το φόρο, ε-
φόσον ο κληρονόμος ή κληροδόχος ή ο 
σύζυγος αυτού ή τα ανήλικα τέκνα τους 

δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας 
ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή 
ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί 
τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς 

τους ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε 
οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό με-
ρίδιο οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί 
εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στε-

γαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε 
δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 
τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. 

Η απαλλαγή παρέχεται για αξία: 
α) κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για 
κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και 
μέχρι 250.000 ευρώ για κάθε έγγαμο, 

διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που 
έχει την επιμέλεια των τέκνων του.  Το 
ποσό αυτό προσαυξάνεται υπό προϋπο-
θέσεις, 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 απαλ-
λαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας 

θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτι-
κού χώρου, επιφανείας εκάστου 20 τ.μ. 
β) οικοπέδου μέχρι 50.000 ευρώ για κά-
θε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέ-

χρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο, δια-
ζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχει 

α) Να μην καλύπτονται οι 
στεγαστικές ανάγκες του 
δικαιούχου από ακίνητα 

που βρίσκονται σε δήμο 
ή κοινότητα με πληθυ-
σμό άνω των τριών χιλιά-
δων (3.000) κατοίκων. 

β) Να μην εκποιηθεί το 
απαλλασσόμενο ακίνητο 
για μια πενταετία. 

γ) Οι στεγαστικές ανάγκες 

καλύπτονται, αν το συ-
νολικό εμβαδόν όλων των 
αντίστοιχων ακινήτων του 
δικαιούχου, του/της συ-

ζύγου και των ανηλίκων 
τέκνων του, συναθροιζό-
μενων των κληρονομιαί-

ων, πλην αυτού για το 
οποίο ζητείται απαλλαγή 
είναι εβδομήντα (70) τ.μ. 
για ένα άτομο (δικαιού-

χο) ή για συζύγους, προ-
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 δικαι-
ούχος. 

δ) Οι δικαιούχοι να είναι 
μόνιμοι κάτοικοι Ελλά-

δας. 

Σύζυγος, τέκνα 
του κληρονομού-
μενου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 26), 
Ν. 2948/01 

(άρθρο 12) 
Ν. 3091/02 
(άρθρο 10) 
Ν. 3842/10 

(άρθρο 25, 
εν.Α’, 
παρ.10) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
την επιμέλεια των τέκνων του προσαυξα-
νόμενη, υπό προϋποθέσεις, κατά 10.000 

ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα και 
κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθέ-
να από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του, 
των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαι-

ούχος, εφόσον στον δικαιούχο περιέρχε-
ται μία μόνο κατοικία ή ένα μόνο οικό-
πεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυ-
ριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. 

         
11 Μειώνεται ο φόρος κληρονομιάς κατά 

10%, όταν πρόκειται για κληρονόμο με 
αναπηρία άνω του 67%. 

Ο κληρονόμος να είναι α-
νάπηρος. 

Ανάπηροι Ν. 2961/01 
(άρθρο 29) 
Ν. 3842/10 

(άρθρο 25, 
εν.Α’, 
παρ.14) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 

  

         

12 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 
ποσό 400.000 ευρώ ανά δικαιούχο, εφό-
σον δικαιούχοι είναι σύζυγος και ανήλι-

κα τέκνα του κληρονομούμενου με αντί-
στοιχο περιορισμό των κλιμακίων της 
κλίμακας της Α’ κατηγορίας. 

Η απαλλαγή για τον επιζώ-
ντα σύζυγο παρέχεται εφό-
σον η έγγαμη συμβίωση εί-

χε διάρκεια τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών. Επίσης χο-
ρηγείται μόνο στα ανήλικα 
τέκνα. 

Σύζυγος ή και α-
νήλικα τέκνα του 
κληρονομούμε-

νου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 2, 

περ.ζ’) 
Ν. 3815/10 
(άρθρο 1, 
παρ.7) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
13 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν 
περιέλθει στον κληρονομούμενο αιτία 

δωρεάς ή γονικής παροχής από τους γο-
νείς αυτού και κληρονομούνται από αυ-
τούς. 

Τα περιουσιακά στοιχεία να 
είχαν περιέλθει στον κλη-
ρονομούμενο αιτία δωρεάς 

ή γονικής παροχής. 

Γονείς του κληρο-
νομούμενου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 2,  

περ. στ’) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         

14 Απαλλάσσεται από το φόρο η κληρονο-
μιά η οποία περιέρχεται σε σύζυγο, τέ-
κνα, γονείς ή αδέλφια στρατιωτικού που 
απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσί-

ας, σε εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας 
αυτής. 

 Σύζυγος, τέκνα, 
γονείς ή αδέλφια 
θανόντος στρατιω-
τικού. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 2, 
περ. η) 

Απεριόρι-
στη. 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                 ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

6.  ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 147 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

15 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην 
αλλοδαπή  Έλληνα υπηκόου που είναι 
εγκατεστημένος σ’ αυτή για δέκα (10) 
τουλάχιστον συναπτά έτη. Δεν περιλαμ-

βάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσί-
ες δημόσιων υπαλλήλων, στρατιωτικών 
και υπαλλήλων επιχειρήσεων που ε-
δρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρό-

σωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλο-
δαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. 

Ο κληρονομούμενος να ή-

ταν εγκατεστημένος στην 
αλλοδαπή για δέκα (10) 
τουλάχιστον συναπτά έτη. 

Σύζυγος, τέκνα, 

γονείς ή αδέλφια 
του κληρονομού-
μενου. 

Ν. 3943/11 

(άρθρο 23 
παρ.1) 

Απεριόρι-

στη. 

Κοινωνική πολι-

τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α.  ΔΩΡΕΕ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών το 

Δημόσιο και λογαριασμοί που συνιστώ-
νται υπέρ του Δημοσίου. 

 Δημόσιο.  Ν. 2961/01 

(άρθρο 43) 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ. 

16 & 18) 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ-

ντελεστή (μετά την αφαίρεση αφορολόγη-

του 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις χρημα-
τικές δωρεές) των δωρεών που συνιστώ-
νται προς δήμους, κοινότητες, ιερές μο-
νές, ιερούς ναούς, το ιερό κοινό του Πα-

ναγίου Τάφου, την Ιερά Μονή του Όρους 
Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβα-
νίας, τα νπδδ, τις νομαρχιακές αυτοδιοι-
κήσεις, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιε-
ροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρει-
ας, την Εκκλησία της Κύπρου. 

 Δήμοι, κοινότητες, 
νομαρχιακές αυ-

τοδιοικήσεις, ιερές 
μονές, ορθόδοξες 
εκκλησίες κ.λπ. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’,  παρ. 
16) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

  

         

3 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς οι 
δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινη-
τών περιουσιακών στοιχείων από ανώνυ-
μους και μη δωρητές, εφόσον οι δωρεές 

αυτές διοργανώνονται σε πανελλαδικό 
επίπεδο με την πρωτοβουλία φορέων για 
σκοπούς αποδεδειγμένα φιλανθρωπι-
κούς. 

Οι δωρεές να διοργανώνο-
νται από φορείς σε πανελ-
λαδικό επίπεδο. 
Να εξυπηρετούν αποδε-

δειγμένα φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο. 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ. 
16) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
4 Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ-

ντελεστή 0,5% (μετά την αφαίρεση αφο-
ρολόγητου 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις 

χρηματικές δωρεές) των δωρεών που συ-
νιστώνται υπέρ των μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, νομικών προσώπων που ε-

Να επιδιώκονται αποδε-
δειγμένα σκοποί εθνωφε-
λείς, ή σε ευρύτερο κύκλο 

φιλανθρωπικοί, ή εκπαι-
δευτικοί, ή καλλιτεχνικοί ή 
κοινωφελείς ή θρησκευτι-

Μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα 
νομικά πρόσωπα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 
Ν. 3842/10 

(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ. 
16 & 18) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
πιδιώκουν εθνωφελείς, κοινωφελείς κ.λπ. 
σκοπούς. 

κοί. 

         
5 Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ-

ντελεστή 0,5% (μετά την αφαίρεση αφο-
ρολόγητου 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις 

χρηματικές δωρεές) των δωρεών που συ-
νιστώνται υπέρ των αλλοδαπών, μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, νομικών προ-
σώπων. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαπά μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, νομι-

κά πρόσωπα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 
Ν. 3842/10 

(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ. 
16 & 18) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
6 Αυτοτελής φορολόγηση με μειωμένο συ-

ντελεστή 0,5% (μετά την αφαίρεση αφο-
ρολόγητου 1.000 ευρώ κατ’ έτος για τις 

χρηματικές δωρεές) των δωρεών που συ-
νιστώνται υπέρ των περιουσιών του άρ-
θρου 96 του α.ν. 2039/39 (κληροδοτή-
ματα). 

Να επιδιώκονται αποδε-
δειγμένα σκοποί εθνωφε-
λείς, ή σε ευρύτερο κύκλο 

φιλανθρωπικοί, ή εκπαι-
δευτικοί, ή καλλιτεχνικοί ή 
κοινωφελείς ή θρησκευτι-
κοί. 

Κληροδοτήματα 
του άρθρου 96 
του α.ν. 2039/39. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 
Ν. 3842/10 

(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ. 
16 & 18) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
7 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. 

Ιεροί ναοί, ιερές 
μονές, το ιερό 

κοινό του Παναγί-
ου Τάφου, η Ιερά 
Μονή του Όρους 
Σινά, το Οικουμε-

νικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπό-
λεως, το Πατριαρ-
χείο Ιεροσολύμων, 

το Πατριαρχείο 
Αλεξάνδρειας, η 
Εκκλησία της Κύ-
πρου, η ορθόδοξη 

Εκκλησία της Αλ-
βανίας. 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 

εν.Α’, παρ. 
16) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός 
(Θρησκεία). 

  

         
8 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 

χωρίς αντάλλαγμα μεταβιβάσεις μετοχών 
και άλλων κινητών αξιών, με οποιουσδή-

 Φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, Δημόσι-
ο, ΔΕΚΑ ΑΕ. 

Ν.2961/01 

(άρθρο 43, 
παρ.2, εν.Γ’, 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ποτε τυχόν περαιτέρω όρους, οι οποίες 
διενεργούνται από το Δημόσιο ή από τη 

Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕ-
ΚΑ ΑΕ) ή προς το Δημόσιο ή τη ΔΕΚΑ 
ΑΕ. 

 περ.ε’)  

         

9 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 
αλλοδαποί, εφόσον προβλέπεται απαλ-
λαγή τους με διεθνείς συμβάσεις. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαποί Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         

10 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών βο-
ηθήματα καταβαλλόμενα λόγω θανάτου 
του ασφαλιζόμενου από ασφαλιστικά τα-
μεία ή ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

 Χήρα, τέκνα, γο-
νείς, άγαμες α-
δελφές κληρονο-
μούμενου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43, 
εν.Γ, περ.ε’) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
11 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών, η 

χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση κινητών 
ή ακινήτων από το Δημόσιο, δήμους, 

κοινότητες, νπδδ. 

 Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43, 
εν.Γ, περ.ε’) 

Απεριόρι-
στη 

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-
κά, σε σύζυγο και ανήλικα τέκνα στρατι-

ωτικού που απεβίωσε κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας συνεπαγόμε-
νης επαυξημένο κίνδυνο και προδήλως 
και αναμφισβήτητα λόγω αυτής. 

Στρατιωτικός που απεβίωσε 

κατά την εκτέλεση διατε-
ταγμένης υπηρεσίας συνε-
παγόμενης επαυξημένο 
κίνδυνο και προδήλως και 

αναμφισβήτητα λόγω αυτής. 

Σύζυγος και ανή-

λικα τέκνα. 

Ν. 2961/01 

(άρθρο 43, 
παρ.2, εν.Γ, 
περ.στ’) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 

  

         
13 Μειώνεται ο φόρος δωρεάς  κατά 10%, 

όταν πρόκειται για δωρεοδόχο με ανα-
πηρία άνω του 67%. 

Ο δωρεοδόχος να είναι α-
νάπηρος. 

Ανάπηροι Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ. 

18) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ) 

  

         
14 Δεν θεωρούνται δωρεές για την επιβολή 

του φόρου οι δωρεές χρηματικών ποσών 

που συνιστώνται αποκλειστικά για την 
αγορά ή ανέγερση ακινήτων, η οποία ε-

Η δωρεά χρηματικού ποσού 
να συνίσταται αποκλειστικά 

για αγορά ή ανέγερση ακι-
νήτων. 

Αγοραστές ακινή-
των ή κάτοχοι οι-

κοπέδων στα ο-
ποία ανεγείρουν 

Ν. 3986/11 
(άρθρο 33 

παρ. 5)  

Ίσχυσε 
από 

17/12/10 
έως 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις 
της περίπτωσης γ’ του άρθρου 17 του 

ΚΦΕ, μέχρι του ποσού το οποίο εξαιρεί-
ται από αυτές. 

οικοδομή. 31/12/13. 
Η διάταξη 

ενεργοποι-
είται αυ-
τόματα, 
εφόσον 

υπάρχει 
διάταξη 
του ΚΦΕ 
περί α-

παλλαγής 
από το πό-
θεν έσχες. 

         

15 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο (και από 
το φόρο δωρεάς) η μεταβίβαση από ο-
ποιαδήποτε αιτία μετοχών ή μεριδίων 
ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών 

εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη 
σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυ-
λακίου (holding companies) που κατέ-

χουν, άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές ή τα 
μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εται-
ρειών. 

 Δωρεοδόχοι μετο-
χών ή μεριδίων 
πλοιοκτητριών ε-
ταιρειών. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 
και Ν. 
4110/13 

(άρθρο 24 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         

16 Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται 
από 1/1/2015 έως 31/12/2015 σε σύ-
ζυγο, τέκνα, γονείς και αδέλφια των προ-
σώπων που απεβίωσαν ή αγνοούνται λό-

γω του ναυαγίου του πλοίου Norman At-
lantic, που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 
2014. 

 Σύζυγος, τέκνα, 
γονείς ή αδέλφια 
των θυμάτων. 

Ν 2961/01 
(άρθρο 43) 
Ν. 4330/15 
(άρθρο 3) 

Από 
1/1/15 ως 
31/12/15 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         

 Β.  ΓΟΝΙΚΕ ΠΑΡΟΦΕ        
         

1 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας.  Σε περί-
πτωση μεταβίβασης με γονική παροχή εξ 

ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα 
α) κατοικίας δεν υπόκειται σε φόρο αξία 

Οι δικαιούχοι να μην έ-
χουν: 

α) δικαίωμα πλήρους κυ-
ριότητας ή επικαρπίας ή 

Τέκνα δωρητή (ε-
νήλικα). 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43, 

εν. Α’) 
Ν. 3842/10 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε άγαμο δι-
καιούχο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγ-

γαμο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γο-
νέα, που έχει την επιμέλεια των τέκνων 
του, προσαυξανόμενη υπό προϋποθέ-
σεις, κατά 25.000 ευρώ για καθένα από 

τα δύο πρώτα και κατά 30.000 ευρώ για 
το τρίτο  και καθένα από τα επόμενα α-
νήλικα τέκνα του. Στο ποσό της απαλλα-
γής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέ-

σης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού 
χώρου, επιφανείας εκάστου 20 τ.μ. 
β) οικοπέδου, δεν υπόκειται σε φόρο α-
ξία μέχρι 50.000 ευρώ για άγαμο δικαι-

ούχο και μέχρι 100.000 ευρώ για έγγα-
μο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα 
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. 

οίκησης σε άλλο διαμέ-
ρισμα ή οικία που να 

πληροί τις στεγαστικές 
τους ανάγκες, 

β) δικαίωμα πλήρους κυ-
ριότητας σε οικόπεδο οι-

κοδομήσιμο, 
γ) δικαίωμα εκποίησης του 

απαλλασσόμενου ακινή-
του πριν την πάροδο μιας 

πενταετίας. 

(άρθρο 25,   
εν.Α’, 

παρ.15 ) 

         
2 Μειώνεται κατά 40% ο φόρος που προ-

κύπτει για γονική παροχή ακινήτων που 
βρίσκονται στα νησιά της παραγράφου 1 

του άρθρου 118 του ν. 2238/94 εφόσον 
ο δικαιούχος αυτής είναι μόνιμος κάτοι-
κος των νησιών αυτών. 

Ο δικαιούχος της γονικής 
παροχής να είναι μόνιμος 
κάτοικος των νησιών της 

παραγράφου 1 του άρθρου 
118 του ν. 2238/94. 

Μόνιμοι κάτοικοι 
των νησιών της 
παραγράφου 1 

του άρθρου 118 
του ν. 2238/94. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 44, 
παρ. 5) 

Από 
18/2/97 
και μέχρι 

18/2/17. 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (τοπι-

κή ανάπτυξη). 

  

         

3 Μειώνεται ο φόρος γονικής παροχής κα-
τά 10% όταν πρόκειται για τέκνο με α-
ναπηρία άνω του 67%. 

Ο δικαιούχος της γονικής 
παροχής να είναι ανάπη-
ρος. 

Ανάπηροι Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ. 
18) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ) 

  

         
4 Δεν θεωρούνται γονικές παροχές για την 

επιβολή του φόρου οι γονικές παροχές  
χρηματικών ποσών που συνιστώνται α-

ποκλειστικά για την αγορά η ανέγερση 
ακινήτων, η οποία εξαιρείται και δεν υ-

Η γονική παροχή χρηματι-
κού ποσού να συνίσταται 
αποκλειστικά για αγορά ή 

ανέγερση ακινήτων. 

Αγοραστές ακινή-
των ή κάτοχοι οι-
κοπέδων στα ο-

ποία ανεγείρουν 
οικοδομή. 

Ν. 3986/11 
(άρθρο 33 
παρ. 5)  

Ίσχυσε 
από 
17/12/10 

έως 
31/12/13. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
πάγεται στις ρυθμίσεις της περ. γ’ του 
άρθρου 17 του ΚΦΕ μέχρι του ποσού το 

οποίο εξαιρείται από αυτές. 

Η διάταξη 
ενεργοποι-

είται αυ-
τόματα ε-
φόσον υ-
πάρχει 

διάταξη 
του ΚΦΕ 
περί α-
παλλαγής 

από το πό-
θεν έσχες.  

         
5 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο (και από 

το φόρο γονικής παροχής) η μεταβίβαση 
από οποιαδήποτε αιτία μετοχών ή μερι-
δίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτη-
τριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή 

ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρ-
τοφυλακίου (holding companies) που 
κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές 

ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών 
εταιρειών. 

 Τέκνα δωρητή με-

τοχών ή μεριδίων 
πλοιοκτητριών ε-
ταιρειών. 

Ν. 2961/01 

(άρθρο 43) 
και Ν. 
4110/13 
(άρθρο 24 

παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
 Γ.  ΚΕΡΔΗ        

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο κερδών λα-

χειοφόρες ομολογίες που με ειδικούς 
νόμους εξαιρούνται. 

 Κάτοχοι ειδικών 
λαχειοφόρων ομο-
λογιών. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 122) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

–ΣΟΜΕΑ ΠΟ-
ΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης ακινήτων κατά την αγορά ακινήτου 

το Δημόσιο, τα νπδδ κ.λπ. 

Το Δημόσιο, τα νπδδ κ.λπ. 
να έχουν την ιδιότητα του 

αγοραστή. 

Δημόσιο, δήμοι, 
κοινότητες, ιεροί 

ναοί, ιερές μονές, 
νπδδ. 

ΑΝ 1521/50 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

  

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
ακινήτου για δημόσια ωφέλεια υπέρ του 
Δημοσίου και των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου. 

Να γίνεται για δημόσια ω-

φέλεια υπέρ του Δημοσίου 
και των νπδδ. 

Ιδιοκτήτες ακινή-

των που απαλλο-
τριώνονται ανα-
γκαστικά. 

ΑΝ 1521/50 

(άρθρο 6) 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         

3 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων η σύμβαση ανταλλαγής ακινή-

των, μεταξύ του Δημοσίου και νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου. 

 Δημόσιο και νπδδ. ΑΝ 1521/50 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

  

         

4 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων, η μεταβίβαση στους πρόσφυ-
γες, σύμφωνα με τις διατάξεις του β. δια-
τάγματος της 15/28 Ιουλίου 1938 «περί 

κωδικοποιήσεως της περί αποκατάστα-
σης αστών προσφύγων κειμένης νομοθε-
σίας», καθώς και η μεταβίβαση κλήρων 
που κατά τις διατάξεις του Αγροτικού 

Κώδικα ανήκουν στο Δημόσιο. 

Τα ακίνητα να ανήκουν στο 
Δημόσιο. 

Αστοί πρόσφυγες. ΑΝ 1521/50 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         

5 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων, η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
κτημάτων, κατά τις διατάξεις του Αγροτι-
κού Κώδικα. 

 Δημόσιο ΑΝ 1521/50 

(άρθρο 6) 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         

6 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων η ανάκληση απαλλοτρίωσης 
ακινήτων. 

 Ιδιοκτήτες ακινή-
των των οποίων 
ανακαλείται η α-
παλλοτρίωση. 

ΑΝ 1521/50 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
7 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων, η μεταβίβαση μεταλλείου για 
το οποίο καταβλήθηκε ο φόρος του νό-

Να έχει καταβληθεί ο φό-
ρος του Ν. ΓΦΚΔ΄ του έτους 
1910, ως ισχύει. 

Αγοραστές μεταλ-
λείων. 

ΑΝ 1521/50 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
–ΣΟΜΕΑ ΠΟ-

ΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(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 

ακινήτων ή μεταβίβαση ακινήτου σε μέ-
λος μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού. 

Το άτομο στο οποίο γίνεται 

η μεταβίβαση να είναι μέ-
λος τέτοιου συνεταιρισμού, 
ο οποίος δεν είναι κερδο-
σκοπικός και ο φόρος με-

ταβίβασης να έχει κατα-
βληθεί κατά την αγορά της 
έκτασης από το συνεταιρι-
σμό. 

Τα μέλη οικοδο-

μικών, μη κερδο-
σκοπικών συνε-
ταιρισμών. 

ΑΝ 1521/50 

(άρθρο 6) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (στέγαση). 

  

         
9 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων (ΦΜΑ) για την αγορά πρώ-
της κατοικίας, οι διαμένοντες στην Ελ-

λάδα Έλληνες, οι Έλληνες ομογενείς  
από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι υπήκοοι 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης 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 διαμένο-
ντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4251/2014, καθώς και ό-

λες οι ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων 
εφόσον προτίθενται να εγκατασταθούν 
στην Ελλάδα εντός προθεσμίας δύο ετών 
από την αγορά. 

Η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοι-
κίας 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 

α) Ο αγοραστής, η σύζυγος 
ή τα ανήλικα τέκνα του 
να μην έχουν ακίνητο 

που να πληροί τις στε-
γαστικές τους ανάγκες, 

β) ο αγοραστής δεν πρέπει 
να έχει πρώτου βαθμού 

συγγένεια, είτε εξ αίμα-
τος 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 ακίνη-
το για πέντε (5) χρόνια, 

ε) ο αγοραστής που προτί-

θεται να εγκατασταθεί 
στην Ελλάδα να εγκατα-
σταθεί σ’ αυτή εντός 
προθεσμίας δύο ετών 

από την αγορά,  
στ) ο αγοραστής ή ο σύζυγος 

ή τα ανήλικα τέκνα αυ-

Όλοι οι Έλληνες 
που διαμένουν 
στην Ελλάδα, οι 

υπήκοοι κρατών 
μελών της ΕΕ και 
του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώ-

ρου, που ζουν 
στην Ελλάδα, κα-
θώς και οι Έλλη-
νες ομογενείς από 

Αλβανία, Τουρκία 
και χώρες της 
πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, οι ανα-
γνωρισμένοι πρό-
σφυγες σύμφωνα 
με το π.δ. 

96/2008 και οι 
πολίτες τρίτων χω-
ρών που απολαύ-
ουν του καθεστώ-

τος του επί μα-
κρόν διαμένοντος 
στην Ελλάδα, 

Ν. 1078/80 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 21). 

Ν. 3943/11 
(άρθρο 23) 
Ν. 4072/12 
(άρθρο 321) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
–ΣΟΜΕΑ ΠΟ-

ΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα 

τέκνα. Επίσης, για αγορά οικοπέδου πα-
ρέχεται απαλλαγή μέχρι 50.000 ευρώ 
από άγαμο, μέχρι 100.000 ευρώ από έγ-
γαμο, προσαυξανόμενη κατά 10.000 ευ-

ρώ 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 απαλλα-

γής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέ-
σης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός 
αποθηκευτικού χώρου για επιφάνεια ε-
κάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται 

στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται με το ί-
διο συμβόλαιο αγοράς. 

τού που είναι κύριοι κα-

τοικίας, οικοπέδου ή ι-
δανικού μεριδίου αυτών 
να μην έχουν μεταβιβά-
σει με επαχθή η χαρι-

στική αιτία τα προηγού-
μενα 5 έτη την επικαρ-
πία ή το δικαίωμα οίκη-
σης ή ιδανικό μερίδιο 

επί της κατοικίας ή του 
οικοπέδου, το εμβαδόν 
των οποίων πληρούσε 
κατά το χρόνο της μετα-

βίβασης τις στεγαστικές 
τους ανάγκες. Επίσης τα 
5 προηγούμενα χρόνια 
δεν πρέπει να έχει μετα-

βιβασθεί η ψιλή κυριό-
τητα οικοπέδου ή ιδανι-
κό μερίδιο αυτού. 

σύμφωνα με το ν. 

4251/2014, κα-
θώς και όλες οι 
ανωτέρω κατηγο-
ρίες δικαιούχων 

εφόσον προτίθε-
νται να εγκατα-
σταθούν στην Ελ-
λάδα εντός προθε-

σμίας δύο ετών 
από την αγορά. 

         

10 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης ακινήτων, η μεταβίβαση ακινήτων 
κατά τη συγχώνευση ή μετατροπή επι-
χειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, σε 

ανώνυμη εταιρεία ή προς το σκοπό ιδρύ-
σεως ανωνύμου εταιρείας, ως και επί 
συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρή-

σεων, οποιασδήποτε μορφής, εφόσον σε 
αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εται-
ρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
ή προς το σκοπό ιδρύσεως εταιρείας πε-

ριορισμένης ευθύνης. 

α) Τα ακίνητα των συγχω-
νευόμενων ή μετατρε-
πόμενων επιχειρήσεων 
πρέπει να ανήκουν κατά 

κυριότητα σ’ αυτές ή να 
έχουν εισφερθεί κατά 
χρήση μια πενταετία 

πριν από τη συγχώνευση 
ή τη μετατροπή, 

β) να τα χρησιμοποιούν 
κατά το χρόνο της μετα-

τροπής ή συγχώνευσης, 
γ) να τα διατηρήσουν για 

μια πενταετία από τη 
συγχώνευση ή τη μετα-

τροπή, χωρίς να αλλά-
ξουν τη χρήση τους, 

δ) η χρησιμοποίηση του 

Επιχειρήσεις ο-
ποιασδήποτε μορ-
φής που μετατρέ-
πονται ή συγχω-

νεύονται σε ΕΠΕ ή 
ΑΕ. 

ΝΔ 1297/72 Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
–ΣΟΜΕΑ ΠΟ-

ΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

ακινήτου να αποσκοπεί 

στις λειτουργικές ανά-
γκες της εισφέρουσας 
επιχείρησης. 

         

11 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης ακινήτων, η μεταβίβαση ακινήτων: 
α) κατά τη μετατροπή ή συγχώνευση ε-

πιχειρήσεων εγκατεστημένων στην 

Ελλάδα οποιασδήποτε μορφής, σε 
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εται-
ρεία περιορισμένης ευθύνης, 

β) δι’ απορροφήσεως επιχειρήσεων ο-

ποιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη 
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εται-
ρεία περιορισμένης ευθύνης, 

γ) κατά τη συγχώνευση ανωνύμων εται-

ρειών κατά την έννοια των άρθρων 68 
παρ. 1 και 79 του κ.ν. 2190/1920, 

δ) σε διάσπαση ανωνύμων εταιρειών κα-
τά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 

του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144Α΄), με 
την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες 
απορροφούνται από υφιστάμενες α-
νώνυμες εταιρείες, 

ε) σε εισφορά από λειτουργούσα επιχεί-
ρηση ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή 
τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώ-

νυμη εταιρεία, 
στ) κατά τη συγχώνευση αστικών συνε-

ταιρισμών του ν. 1667/1986 με σκο-
πό την ίδρυση νέου αστικού συνεται-

ρισμού του νόμου αυτού. 

α) Απαιτείται αίτηση των 
ενδιαφερόμενων επιχει-
ρήσεων στην αρμόδια 
ΔΟΥ ή σε ορκωτό λογιστή 

για διενέργεια φορολογι-
κού ελέγχου, 

β) οι εκθέσεις ελέγχου φο-
ρολογίας εισοδήματος 

πρέπει να περιέχουν και 
ειδικό κεφάλαιο περί του 
ύψους της λογιστικής α-
ξίας των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρη-
σης κ.λπ. 

Επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία γ΄ 
κατηγορίας και 
έχουν συντάξει 

τουλάχιστον έναν 
ισολογισμό για 
δωδεκάμηνο ή με-
γαλύτερο χρονικό 

διάστημα. 

Ν. 2166/93 
(άρθρα 1 έως 
5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
12 Οι τυχόν συναπτόμενες συμβάσεις μετα-

βιβάσεως ακινήτων απαλλάσσονται από 

το φόρο μεταβίβασης μέχρι το ύψος του 
χορηγούμενου σεισμοδανείου. 

 Σεισμόπληκτοι. Ν. 867/79 
Ν. 1048/80 

Ν. 1133/81 
Ν. 1190/81 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
–ΣΟΜΕΑ ΠΟ-

ΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

13 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων οι δικαιοπραξίες επί γαιών 
κείμενων σε αναδιανεμητέα ή αναδιανε-
μόμενη περιοχή. 

Οι δικαιοπραξίες να αφο-

ρούν ακίνητα κείμενα σε 
αναδιανεμητέα περιοχή και 
να καταρτίζονται από τη 
δημοσίευση της οικείας πε-

ρί αναδασμού αποφάσεως, 
μέχρι της δημοσίευσης των 
κτηματολογικών πινάκων. 

Οι κάτοικοι δήμων 

και κοινοτήτων 
όπου βρίσκεται η 
αναδιανεμητέα ή 
αναδιανεμόμενη 

περιοχή. 

Ν. 674/77 

(άρθρο 23) 

Απεριόρι-

στη 

Αγροτική ανά-

πτυξη (γεωργία). 

  

         

14 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων η εκ μέρους του δικαιούχου 
πρώτη μεταβίβαση τίτλου μεταφοράς συ-
ντελεστή δόμησης. 

 Οι πρώτοι αγορα-
στές τίτλου μετα-
φοράς συντελεστή 
δόμησης. 

Ν. 880/79 
Ν.3044/02 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
15 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων: 
α) η μεταβίβαση ακινήτου από την εκμι-

σθώτρια εταιρεία προς το μισθωτή κα-
τά 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 χρηματοδο-
τική μίσθωση του πωλητή του ακινή-
του, ο οποίος αποκτά την ιδιότητα του 

χρηματοδοτικού μισθωτή. 

Η παραχώρηση ακινήτου 
να περιορίζεται αποκλειστι-
κά για επαγγελματική χρή-

ση. 

Οι μισθωτές των 
ακινήτων, καθώς 
και οι εκμισθωτές 

σε συμβάσεις sale 
and lease back. 

Ν. 1665/86 
(άρθρο 6) 
Ν. 2367/95 

(άρθρο 11, 
παρ. 12) 
Ν. 3091/02 
(άρθρο 26) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
16 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων οι συμβάσεις αγοράς ή α-

νταλλαγής γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκ-
μετάλλευσή τους, εφόσον η μεταβίβαση 

γίνεται σε αγρότη. 

Να πρόκειται για γεωργικές 
ή κτηνοτροφικές εκτάσεις 

μαζί με τις εγκαταστάσεις 
του, που εξυπηρετούν απο-
κλειστικά την εκμετάλλευσή 
τους. 

Γεωργοί και κτη-
νοτρόφοι. 

Ν. 634/77 
(άρθρο 13), 

Ν. 2520/97 
Ν. 3220/04 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
17 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- α) Να πρόκειται περί καλ- Οι ιδιοκτήτες των Ν. 3194/55 Απεριόρι- Αγροτική ανά-   



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                 ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

8.  ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

 160 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
–ΣΟΜΕΑ ΠΟ-

ΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

σης ακινήτων οι συμβάσεις ανταλλαγής 

επί καλλιεργούμενων ή καλλιεργήσιμων 
γαιών. 

λιεργούμενων ή καλλιερ-

γήσιμων γαιών, με βε-
βαίωση της Δ/νσης Γε-
ωργίας. 

β) Η ανταλλαγή να γίνεται 

για τη συγκέντρωση των 
κατεσπαρμένων γαιών. 

εν λόγω γαιών. (άρθρο 37) στη πτυξη (γεωργία). 

         
18 Απαλλάσσεται από της καταβολής φόρου 

μεταβιβάσεως ακινήτων η από τον Αυτό-
νομο Οικοδομικό Οργανισμών Αξιωματι-
κών (ΑΟΟΑ) προς τα μέλη του μεταβίβα-
ση καθ’ οιοδήποτε σύστημα ιδιοκτησίας 

και οπουδήποτε της επικρατείας κειμέ-
νων οικοπέδων, οικοδομών ή άλλων επί 
ακινήτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων. 

 Τα μέλη του ορ-

γανισμού. 

ΑΝ 1563/50 Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (στέγαση). 

  

         

19 Μειώνεται κατά 50% ο ισχύων συντελε-
στής φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 
την αγορά αγροτικών εκτάσεων κατά 

πλήρη κυριότητα ή κατ’ επικαρπία από 
νομικά πρόσωπα κατά κύρια απασχόλη-
ση αγρότες. 

Τα νομικά πρόσωπα να έ-
χουν ως στόχο τη διαχείρι-
σης κοινής αγροτικής εκμε-

τάλλευσης. 

Κάτοχοι μεταβι-
βασθέντων αγρο-
τικών εκτάσεων. 

Ν. 2637/98 
(άρθρο 64, 
παρ. 2) 

Ν. 3220/04 
(άρθρο 8, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         

20 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης οι αγροτικές εκτάσεις τόσο κατά την 
αγορά τους από τις εταιρείες χρηματοδο-
τικής μίσθωσης, όσο και κατά την ορι-

στική μεταβίβαση της κυριότητα των α-
γροτικών εκτάσεων προς τους αγρότες 
στη λήξη της σύμβασης. 

 Αγρότες και εται-
ρείες χρηματοδο-
τικής μίσθωσης. 

Ν. 2520/97 
(άρθρο 25, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
21 Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη πε-

ριουσία απαλλάσσονται από το φόρο με-
ταβίβασης ακινήτων στην περίπτωση που 

α) συνίστανται είτε με συγχώνευση δύο ή 
περισσότερων εταιρειών, οι οποίες διαθέ-
τουν ακίνητη περιουσία είτε από διά-
σπαση ή απόσχιση κλάδου εταιρείας, 

 Εταιρείες οι ο-
ποίες διαθέτουν 
ακίνητη περιουσί-

α. 

Ν. 2778/99 
Ν. 3581/07 
(άρθρο 17) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
–ΣΟΜΕΑ ΠΟ-

ΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

που διαθέτει ακίνητη περιουσία ή β) α-

ποκτά ακίνητη περιουσία, είτε λόγω συγ-
χώνευσης με απορρόφηση άλλης εται-
ρείας που διαθέτει ακίνητη περιουσία εί-
τε λόγω διάσπασης ή απόσχισης κλάδου 

εταιρείας που διαθέτει ακίνητη περιου-
σία. 

         
22 Οι εκδιδόμενες από εταιρεία επενδύσεων 

σε ακίνητη περιουσία μετοχές, καθώς 
και η μεταβίβαση ακινήτων προς αυτή 
απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, 
τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώ-

ματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυν-
σης υπέρ του Δημοσίου, νομικών προ-
σώπων δημόσιου δικαίου και γενικά τρί-
των. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το 

φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που 
προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων. 
Οι μεταβιβάσεις ακινήτων από την εται-
ρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 

υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινή-
των με τον ισχύοντα συντελεστή. 

 Εταιρείες επενδύ-

σεων σε ακίνητη 
περιουσία. 
Αγοραστές ακινή-
των από εταιρείες 

επενδύσεων σε α-
κίνητη περιουσία. 

Ν. 2778/99 

(άρθρο 31) 
Ν. 2992/02 
(άρθρο 3, 
παρ. 23) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

23 Η διάθεση και εξαγορά των μεριδίων α-
μοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσί-
ας και η διάλυσή του, καθώς και η με-
ταβίβαση ακινήτων προς αυτό, απαλ-

λάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος 
χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή ο-
ποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του 

Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου 
δικαίου και γενικά τρίτων. 

 Αμοιβαίο κεφά-
λαιο ακίνητης πε-
ριουσίας. 

Ν. 2778/99 
Ν. 2992/02 
(άρθρο 3, 
παρ. 15) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

24 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 
η εκποίηση: 
α) των επιβατηγών πλοίων, 
β) των πλοίων που είναι άνω των 500 και 

μέχρι 3.000 κόρων και τα οποία προ-
χωρούν σε εκποίηση ολόκληρου του 

Τα πλοία να τίθενται για 
πρώτη φορά υπό ελληνική 
σημαία. 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες. 

ΝΔ 509/70 
(άρθρο 8), 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
–ΣΟΜΕΑ ΠΟ-

ΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

πλοίου ή μεριδίων του. 
         

25 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών 
χαρτοσήμου ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, 
η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή με-
ριδίων του. 

Τα πλοία να τίθενται για 

πρώτη φορά υπό ελληνική 
σημαία. 

Ναυτιλιακές εται-

ρείες. 

ΑΝ 465/68 

(άρθρο 8), 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         

26 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης ακινήτων οι συγχωνεύσεις ανωνύμων 

κτηματικών εταιρειών, εφόσον η απορ-
ροφώσα κατέχει το σύνολο των μετοχών 
της απορροφώμενης. 

Η απορροφώσα ανώνυμη 
κτηματική εταιρεία να κα-

τέχει το σύνολο των μετο-
χών της απορροφώμενης. 

Ανώνυμες κτημα-
τικές εταιρείες. 

Ν. 3091/02 
(άρθρο 11, 

παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         

27 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 
η αγορά ακινήτων από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 

 ΟΣΚ Ν. 513/76 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία.   

         

28 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης ακινήτων, πρόσωπα τα οποία αγορά-
ζουν οικία ή διαμέρισμα ή οικόπεδο, 

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 

άλλη περιφέρεια της Ελλάδος ή έτυχαν 
απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για 
την αγορά πρώτης κατοικίας. 

Ο αγοραστής θα ιδιοκατοι-
κήσει στο αγοραζόμενο ακί-
νητο για πέντε (5) έτη. 

Πρόσωπα τα ο-
ποία αγοράζουν 
οικία, διαμέρισμα 

ή οικόπεδο στην 
περιφέρεια της 
Θράκης και θα ι-
διοκατοικήσουν σ’ 

αυτό για πέντε (5) 
έτη. 

Ν. 2873/00 
(άρθρο 48) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (τοπι-

κή ανάπτυξη). 

  

         

29 Απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους 
χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή 
δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου η σύμ-

βαση συγχώνευσης, το καταστατικό, η 
εισφορά και μεταβίβαση των περιουσια-
κών στοιχείων των συγχωνευομένων πι-
στωτικών ιδρυμάτων. 

 Πιστωτικά ιδρύμα-
τα 

Ν. 2515/97 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

30 Σε αυτούσια διανομή ακινήτων μεταξύ 
συγκυρίων ο συντελεστής της περίπτωσης 

Γ’  παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 

Η φυσική μερίδα κάθε δι-
καιούχου να είναι κατ’ αξία 

ίση με την ιδανική του με-

Συνιδιοκτήτες α-
κινήτων που προ-

βαίνουν στη δια-

Α.Ν. 
1521/50 

(άρθρο 4, 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
–ΣΟΜΕΑ ΠΟ-

ΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

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.  

ρίδα. Αν κατά τη διανομή οι 

μερίδες των δικαιούχων δεν 
είναι ισομερείς προς τις ι-
δανικές τους μερίδες και 
καταβάλλεται προς συ-

μπλήρωση μιας ή περισσο-
τέρων μερίδων τίμημα, ο 
φόρος μεταβίβασης που 
αναλογεί υπολογίζεται βά-

σει συντελεστών της περί-
πτωσης Γ’ παραγρ. 1 του 
Α.Ν. 1521/1950. 

νομή τους. παρ.1, πε-

ριπτ. Α’) 

         

31 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 ε-

φαρμόζονται ανάλογα και στην απόληψη 
μερίδων από την ακίνητη περιουσία ε-
ταίρων που αποσύρονται από την εται-
ρεία. 

Να μην έχει λάβει χώρα 
εκχώρηση εταιρικής μερί-
δας κατά το τελευταίο πριν 
τη διάλυση της εταιρείας 

έτος. Αν έχει λάβει χώρα 
εκχώρηση εταιρικής μερί-
δας κατά το τελευταίο πριν 
τη διάλυση της εταιρείας 

έτος, τότε μειώνεται μόνο η 
αξία του ακινήτου η οποία 
αντιστοιχεί στα μερίδια που 
δεν έχουν εκχωρηθεί. 

Διαλυόμενες Ο.Ε., 
Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

Α.Ν. 
1521/50 
(άρθρο 4, 
παρ. 1, πε-

ριπτ. Α’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
32 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-
κών οικοπέδων. 

Α.Ν. 
1521/50 

(άρθρο 4, 
παρ. 1, πε-
ριπτ. Β’(α)) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

  

         
33 Σε συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών για 

σύσταση νέας ή για συγχώνευση ή εξα-
γορά μιας ή περισσοτέρων από άλλη, 

που έχει σαν συνέπεια τη μεταβίβαση 
ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων 
σε αυτά, καθώς επίσης και στη συγχώ-

 Α.Ε. που συγχω-
νεύονται ή εξαγο-
ράζονται από ΑΕ, 

συνεταιρισμοί που 
συγχωνεύονται με-
ταξύ τους ή με 

Α.Ν. 
1521/50 
(άρθρο 4, 

παρ. 1, πε-
ριπτ. Β’(β)) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
–ΣΟΜΕΑ ΠΟ-

ΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

νευση συνεταιρισμών ή ανωνύμου εται-

ρείας με συνεταιρισμό, ο φόρος που υ-
πολογίζεται βάσει των συντελεστών της 
περίπτωσης Γ’ παραγρ. 1 άρθρο 4, μειώ-
νεται στο μισό. 

ΑΕ. 

         
34 Σε απαλλοτρίωση ακινήτων για δημόσια 

ωφέλεια ο φόρος που υπολογίζεται βάσει 
των συντελεστών της περίπτωσης Γ’ πα-

ραγρ. 1 άρθρο 4, μειώνεται στο μισό. 

 Ιδιοκτήτες ακινή-
των που απαλλο-
τριώνονται. 

Α.Ν. 
1521/50 
(άρθρο 4, 

παρ. 1, πε-
ριπτ. Β’(ε)) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
35 Σε ανταλλαγή ακινήτων ίσης αξίας ο φό-

ρος που υπολογίζεται βάσει των συντελε-
στών της περίπτωσης Γ’ παραγρ. 1 άρθρο 
4, μειώνεται στο μισό. 

Τα ανταλλασσόμενα ε-

μπράγματα δικαιώματα επί 
ακινήτων να είναι ίσης αξί-
ας. Αν δεν είναι ίσης αξίας 
και για τη διαφορά αυτή 

προκύπτει ή αποδεικνύεται 
ότι καταβλήθηκε αντάλ-
λαγμα θα επιβληθεί φόρος 
μεταβίβασης με ακέραιο 

συντελεστή. 

Ιδιοκτήτες ανταλ-

λασσόμενων ακι-
νήτων. 

Α.Ν. 

1521/50 
(άρθρο 4, 
παρ. 1, πε-
ριπτ. Β’(ζ)) 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρω-

σης κεφαλαίων η ανώνυμη εταιρεία Μο-
νάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) 

του Κοινοτικού Πλαισίου τήριξης 
(ΚΠ). 

 Μονάδα Οργάνω-
σης της Διαχείρι-
σης του ΚΠ 

(ΜΟΔ). 

Ν. 2372/96 
(άρθρο 6 του 
καταστατι-

κού που κυ-
ρώθηκε με 
το άρθρο 
τρίτο του 

νόμου) 

Διάρκεια 
της ανώ-
νυμης ε-

ταιρείας 
βάσει κα-
ταστατικού 
7 έτη. 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρω-

σης κεφαλαίου η ανώνυμη εταιρεία Ελ-

ληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ). 

 Ελληνικό Κέντρο 
Επενδύσεων (ΕΛ-

ΚΕ). 

Ν. 2372/96 
(άρθρο 7, 

παρ. 1 του 
καταστατι-
κού που κυ-
ρώθηκε με 

το άρθρο 
πρώτο του 
νόμου). 

Διάρκεια 
της ανώ-

νυμης ε-
ταιρείας 
βάσει κα-
ταστατικού 

50 έτη. 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

  

         

3 Απαλλάσσονται από το φόρο συγκέντρω-
σης κεφαλαίων οι αγροτικές συνεταιρι-
στικές οργανώσεις κάθε βαθμού και οι 
κάθε φύσης ενώσεις και κοινοπραξίες 

αυτών. 

 Αγροτικές συνε-
ταιριστικές οργα-
νώσεις. 

Ν. 1676/86 
(άρθρο 22) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
4 Εξαιρούνται από την επιβολή φόρου συ-

γκέντρωσης κεφαλαίου όλες οι φορολο-

γητέες πράξεις που ενεργούνται από τα 
πρόσωπα του άρθρου 17 του ν. 
1676/86, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας και ιδίως δημόσιων με-

ταφορών, ύδατος, αερίου, ηλεκτρικού 
ρεύματος και τηλεπικοινωνιών. 

Θα πρέπει το μισό του κε-
φαλαίου τους να ανήκει στο 

κράτος ή σε Οργανισμούς 
Σοπικής Αυτοδιοίκησης   
(ΟΣΑ). 

Εταιρείες, κοινο-
πραξίες και κοι-

νωνίες του άρθ. 17 
του ν. 1676/86. 

Ν. 1676/86 
(άρθρο 22) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 
Οδηγία 
2008/7/ΕΚ 

  

         
5 Εξαιρούνται από την επιβολή φόρου συ-

γκέντρωσης κεφαλαίου όλες οι φορολο-
γητέες πράξεις που ενεργούνται από τα 
πρόσωπα του άρθρου 17 του ν. 

 Εταιρείες, κοινο-

πραξίες και κοι-
νωνίες του άρθ. 17 
του ν. 1676/86. 

Ν. 1676/86 

(άρθρο 22) 

Απεριόρι-

στη 

Παιδεία. 

Οδηγία 
2008/7/ΕΚ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1676/86, τα οποία σύμφωνα με το κα-
ταστατικό τους επιδιώκουν αποκλειστικά 

και άμεσα σκοπούς μορφωτικούς, φι-
λανθρωπικούς, αλληλοβοήθειας και εκ-
παιδευτικούς, σε οποιονδήποτε και αν 
ανήκει το κεφάλαιό τους. 

         
6 Εξαιρείται από την επιβολή φόρου συ-

γκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του 
κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17 

του ν. 1676/86, που γίνεται με την κε-
φαλαιοποίηση κερδών αποθεματικών ή 
προβλέψεων. 

 Εταιρείες, κοινο-
πραξίες και κοι-
νωνίες του άρθ. 17 

του ν. 1676/86. 

Ν. 1676/86 
(άρθρο 22) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

Οδηγία 
2008/7/ΕΚ 

  

         

7 Εκπίπτουν από την αξία των περιουσια-
κών στοιχείων στα οποία υπολογίζεται ο 
φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, οι υπο-
χρεώσεις που τυχόν υφίστανται κατά το 

χρόνο γέννησης της φορολογικής υπο-
χρέωσης, προς τρίτους ή προς τους εταί-
ρους ή τα μέλη και οι οποίες αναλαμβά-

νονται από τα πρόσωπα του άρθρου 17 
του ν. 1676/86, καθώς και τα τυχόν υ-
φιστάμενα αναλαμβανόμενα βάρη των 
εισφορών. 

 Εταιρείες, κοινο-
πραξίες και κοι-
νωνίες του άρθ. 17 
του ν. 1676/86. 

Ν. 1676/86 
(άρθρο 19) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
Οδηγία 

2008/7/ΕΚ 

  

         
8 Εκπίπτουν από την αξία των περιουσια-

κών στοιχείων οι δαπάνες που πραγμα-
τοποιούνται από τα πρόσωπα του άρθρου 

17 του ν. 1676/86, κατά τη σύσταση, 
αύξηση του κεφαλαίου, μετατροπή, συγ-
χώνευση ή μεταφορά της έδρας τους, 
εφόσον είναι βέβαιες και εκκαθαρισμέ-

νες κατά το χρόνο γένεσης της φορολογι-
κής υποχρέωσης. 

 Εταιρείες, κοινο-
πραξίες και κοι-
νωνίες του άρθ. 17 

του ν. 1767/86. 

Ν. 1676/86 
(άρθρο 19) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

Οδηγία 
2008/7/ΕΚ 

  

         
9 Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρω-

σης κεφαλαίων, κατά τη σύστασή της και 
κατά τη μελλοντική αύξηση του κεφα-

ε περίπτωση συγχώνευσης 

της εταιρείας με άλλη εται-
ρεία μετά την 31/12/1998, 

ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ 

Ανώνυμος Εται-
ρεία. 

Ν. 1955/91 

(άρθρα ένα-
το) 

 υγκοινωνίες 

(αστικές συγκοι-
νωνίες). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
λαίου της, η «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ 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 ωφέλει-

ας. 
         

10 Απαλλάσσονται από το φόρο συγκέντρω-
σης κεφαλαίων οι ανώνυμες εταιρείες 

που αναλαμβάνουν από το Δημόσιο με 
σύμβαση, την κατασκευή και εκμετάλ-
λευση αεροδρομίων. 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες που αναλαμβά-

νουν με σύμβαση 
από το Δημόσιο 
την κατασκευή 
και εκμετάλλευση 

αεροδρομίων. 

Ν. 2093/92 
(άρθρο 26, 

παρ. 1) 

 Τποδομές (αε-
ροδρόμια). 

  

         
11 Απαλλάσσεται του φόρου συγκέντρωσης 

κεφαλαίου το αρχικό κεφάλαιο της Σρά-

πεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευ-
ξείνου Πόντου, καθώς και οι τυχόν αυ-
ξήσεις του. 

 Σράπεζα Εμπορί-
ου και Ανάπτυξης 

του Ευξείνου Πό-
ντου. 

Ιδρυτική 
συμφωνία 

της Σράπε-
ζας Εμπορί-
ου και Ανά-

πτυξης του 
Ευξείνου 
Πόντου (άρ-
θρο 52, αρ. 

1) κυρωθεί-
σα με το Ν. 
2380/96. 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-

ξωτερικό (διε-
θνείς σχέσεις). 

  

         

12 Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρω-
σης κεφαλαίων η Εταιρεία Επενδύσεων 
Ποντοπόρου Ναυτιλίας. 

 Εταιρεία Επενδύ-
σεων Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας. 

Ν. 2843/00 
(άρθρο 23, 
παρ. 2) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

13 Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρω-
σης κεφαλαίων η πράξη σύστασης αμοι-
βαίου κεφαλαίου, το καταστατικό ΑΕ-
ΕΜΚ και οι εκδιδόμενες από αυτήν με-

τοχές, η εισφορά κεφαλαίων σε ΟΕΚΑ, 
η διάθεση και η εξαγορά των μετοχών ή 

 ΟΕΚΑ, ΑΕΕΜΚ Ν. 4099/12 
(άρθρο 103 
παρ. 1 & 5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μεριδίων ΟΕΚΑ. 

         

14 Δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 
1676/1986 (ΥΕΚ 204 Α’), ως ισχύει, οι 
αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκατα-
στήσει ή εγκαθιστούν γραφεία ή υποκα-

ταστήματα στην Ελλάδα δυνάμει του άρ-
θρου 25 του ν. 27/1975 (ΥΕΚ 77 Α’), 
όπως ισχύει, και οι Ειδικές Ναυτιλιακές 
Επιχειρήσεις που συνιστώνται ή έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τον όρο 16 των ε-
γκριτικών πράξεων νηολόγησης του άρ-
θρου 13 του ν.δ. 2687/1953. 

 Ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις 

Ν. 3783/09 
(άρθρο 10) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 α) Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας 

τα επιβατικά οχήματα που προορίζο-
νται να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας 

χρήσης, τα αυτοκινούμενα τροχόσπι-
τα, τα ασθενοφόρα, οι νεκροφόρες, τα 
οχήματα μεταφοράς κρατουμένων, τα 
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα (ημ/νία 

ισχύος 28-11-2013) και συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες οχημάτων πολλαπλών 
χρήσεων (διπλοκάμπινα) της δασμο-
λογικής κλάσης 87.03 των δύο πρώ-

των 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 
λόγω οχημάτων. 

Ν. 3833/10 
(άρθρο 17), 
Ν.3842/10 

(άρθρο 87) 
Ν.4211/13 
(ΦΕΚ 
256/Α) 

(άρθρο 6)  
(ισχύς από 
28-11-13) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη 

 174.066 

         
2 Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα 

επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, όπως 
ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 

2743/1999, καθώς και τα πλοία, πλοιά-
ρια και άλλα σκάφη που προορίζονται 
για αναψυχή. 

 Κάτοχοι των εν 
λόγω σκαφών. 

Ν. 3833/10 
(άρθρο 17), 
Ν. 3842/10 

(άρθρο 87), 
Ν. 4256/14 
(άρθρο 39) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-

σμός). 

 1.497.738 

         

3 Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα 
είδη των δασμολογικών κλάσεων 7113, 
7114, 7115 και 7116 (κοσμήματα, είδη 
χρυσοχοΐας, τεχνουργήματα από πολύ-

τιμα μέταλλα, τεχνουργήματα από μαρ-
γαριτάρια), των οποίων η φορολογητέα 
αξία επιβολής του φόρου αυτού είναι μι-
κρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τε-

μάχιο. 

 Έμποροι και κα-
τασκευαστές των 
εν λόγω ειδών. 

Ν. 3833/10 
(άρθρο 17), 
Ν.3842/10 
(άρθρο 87) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη εγχώ-
ριας παραγωγής. 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (βιομη-
χανία-εμπόριο-
βιοτεχνία) 

  

         
4 Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα  Έμποροι και κα- Ν. 3833/10 Απεριόρι- Ανάπτυξη εγχώ-   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
είδη από άργυρο των δασμολογικών 
κλάσεων ΕΧ7113, 7114 και 7115. 

τασκευαστές των 
εν λόγω ειδών. 

(άρθρο 17), 
Ν.3842/10 

(άρθρο 87) 

στη ριας παραγωγής. 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία-εμπόριο-
βιοτεχνία) 

         
5 Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα 

επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβά-
νονται από παραπληγικούς αναπήρους 

και αναπήρους με αμφοτερόπλευρο α-
κρωτηριασμό κάτω άκρων, στις περιπτώ-
σεις όπου από τις κείμενες διατάξεις 
προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το 

τέλος ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκί-
νητα κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 
1650 κυβικών εκατοστών. 

Γνωμάτευση της αρμόδιας 
υγειονομικής επιτροπής. 

Ανάπηροι πολίτες, 
ανάπηροι πολέ-
μου, αξιωματικοί 

και οπλίτες, ανά-
πηροι πολίτες πε-
ριόδου δικτατορι-
κού καθεστώτος, 

ανάπηροι αγωνι-
στές εθνικής αντί-
στασης και δημο-
κρατικού στρατού, 

ανάπηροι μετανά-
στες.  

Ν. 3833/10 
(άρθρο 17), 
Ν.3842/10 

(άρθρο 87) 

 Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 

 1.409 

         

6 
 

Δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα 
αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από 
τις Ένοπλες Δυνάμεις του ΝΑΤΟ-
Προξενικές και Διπλωματικές Αποστολές 

και Οργανισμούς. 
 

 Κάτοχοι των εν 
λόγω οχημάτων. 
 

Ν. 3833/10 
(άρθρο 17) 
Ν. 2960/01 
(άρθρο 68) 

Άρθρο 28, 
παρ. 1 του 
Συντάγματος 

Απεριόρι-
στη 
 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 
 

 918.523 

         

7 Εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας 
τα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία παρα-
χωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Α-
στυνομία, Πυροσβεστικό ή Λιμενικό Σώ-

μα-Ελληνική Ακτοφυλακή. 
 

Δωρεάν παραχωρούμενα Ελληνική Αστυνο-
μία, Πυροσβεστι-
κό Σώμα, Λιμενι-
κό Σώμα -

Ελληνική Ακτο-
φυλακή. 

Ν. 3833/10 
(άρθρο 17) 
Ν. 4138/13 
(άρθρο 13) 

Απεριόρι-
στη 
 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

 40.590 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΚΟΙΝΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΥΠΑ ΣΟ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΗ ΦΩΡΑ, ΣΗΝ 
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΚΑΙ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ. 

       

         
1 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι παραδό-

σεις και εισαγωγές πλοίων ή άλλων πλω-

τών μέσων για χρήση από το Δημόσιο γε-
νικά, οι παραδόσεις και εισαγωγές αερο-
σκαφών για χρήση από τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις και το Δημόσιο γενικά, καθώς και 

οι παραδόσεις και εισαγωγές υλικών, α-
ντικειμένων και εφοδίων καθώς και των 
σχετικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτη-
ση των ανωτέρω πλοίων και αεροσκαφών. 

Η χρησιμοποίηση των 
πλοίων και αεροσκαφών για 

τους σκοπούς που αναφέ-
ρονται. 

Δημόσιο Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

27 παρ. 1, 
περ. α, β, γ, 
δ, ε) 

Απεριόρι-
στη 

Εφαρμογή σχε-
τικής παρέκκλι-

σης υπέρ της 
Ελλάδος - Ειδι-
κές δράσεις του 
κράτους στο ε-

σωτερικό. 

 - 

         
2 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι παραδό-

σεις χρυσού στην Σράπεζα της Ελλάδος 
και εισαγωγές χρυσού από την Σράπεζα 

της Ελλάδας. 

Ορίζονται με σχετικές υ-
πουργικές αποφάσεις. 

Σράπεζα Ελλάδος. Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
27, παρ. 1θ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 152 της 
οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         

3 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι παραδό-
σεις και οι εισαγωγές αγαθών που προο-
ρίζονται για διπλωματικές και προξενικές 
αρχές, για διεθνείς και ευρωπαϊκούς ορ-

γανισμούς και για δυνάμεις του ΝΑΣΟ. 

Ορίζονται με σχετικές υ-
πουργικές αποφάσεις. 

Σα αναφερόμενα 
στην περιγραφή 
πρόσωπα, μέσα 
στα πλαίσια εξυ-

πηρέτησης των 
δραστηριοτήτων 
που ασκούν. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
27, παρ. 
1στ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.α, αα, β, γ, δ 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

 4.342.608 
(περιλαμβά-
νονται και οι 
περιπτώσεις 

Α3, Α4, Α5, 
Α6 και Α7, 
όσον αφορά 
τις εισαγωγές) 

         
4 Απαλλάσσεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 

την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης – ΕΚΑΕΚ (CEDEFOP) από το 

φόρο που επιβάλλεται στην εισαγωγή, 
ενδοκοινοτική απόκτηση και παράδοση 
αγαθών καθώς και στην παροχή υπηρε-

Αυτές που ορίζονται στο 2o 
άρθρο του ν. 2337/95 για 
την εφαρμογή του πρωτο-

κόλλου περί προνομίων και 
ασυλιών των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο για την Ανά-
πτυξη της Επαγ-

γελματικής Κα-
τάρτισης – ΕΚΑΕΚ 
(CEDEFOP). 

Καν. 337/75 
του υμβου-
λίου 

Ν. 2337/95 
(2ο άρθρο, 
παρ. 2) και 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.αα της οδηγί-
ας 

2006/112/ΕΚ – 
Παιδεία (επαγ-
γελματική κα-

 459.782 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σιών προς αυτό. Ν. 

2859/2000 

(άρθρο 27 
παρ. 1στ) 

τάρτιση).  

         
5 Απαλλάσσονται οι εισαγωγές και αγορές 

αγαθών, καθώς και οι λήψεις υπηρεσιών 
που πραγματοποιούνται από την Σράπε-
ζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου 
Πόντου και από τα μέλη του αλλοδαπού 

προσωπικού της Σράπεζας αυτής. 

Ορίζονται με την ΑΤΟ ΠΟΛ 

1044/2012. 

Η Σράπεζα Εμπο-

ρίου και Ανάπτυ-
ξης Ευξείνου Πό-
ντου και το αλλο-
δαπό προσωπικό 

της. 

Ν. 2380/96 

(άρθρο 52), 
Ν. 2707/99 
(άρθρα 12 
και 14) και 

Ν. 
2859/2000 
(άρθρο 27 
παρ. 1στ) 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 151 παρ. 

1.β της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 

σχέσεις). 

 406.239 

         
6 Απαλλάσσεται ο Ευρωπαϊκός Οργανι-

σμός για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA) από το φόρο που 

επιβάλλεται στην εισαγωγή και παράδο-
ση αγαθών, καθώς και την παροχή υπη-
ρεσιών προς αυτό. 

Αυτές που ορίζονται στο 
άρθρο 3 του πρωτοκόλλου 
περί προνομίων και ασυ-

λιών των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων. 

Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων 

και Πληροφοριών 
(ENISA). 

460/2004 
Κανονισμός 
του Ευρωπ. 

Κοινοβουλί-
ου και του 
υμβουλίου,  

Ν. 3572/07 
(Κύρωση της 
υμφωνίας 
έδρας)  και 

Ν. 
2859/2000 
(άρθρο 27 
παρ. 1στ) 

 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.β της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ. 

 561.143 

         
7 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι παραδό-

σεις και εισαγωγές πλοίων ή άλλων πλω-

τών μέσων, για εμπορική ναυσιπλοΐα, 
αλιεία, ή άλλη εκμετάλλευση, πλοίων 
που προορίζονται για διάλυση, ναυαγο-
σωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσι-

ας αρωγής, με εξαίρεση τα σκάφη ιδιωτι-
κής χρήσης που προορίζονται για ανα-

Η χρησιμοποίηση των 
πλοίων και αεροσκαφών για 

τους σκοπούς που αναφέ-
ρονται. 
Σα έσοδα των αεροπορικών 
εταιρειών από διεθνείς με-

ταφορές να υπερβαίνουν το 
50% των συνολικών ετήσιων 

Οποιοδήποτε 
πρόσωπο ασκεί τις 

αναφερόμενες 
δραστηριότητες. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

27 παρ. 1, 
περ. α, β, γ, 
δ, ε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 148 α, γ, 
δ, ε, στ, ζ της 

Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

 Πρόκειται για 
εκπιπτόμενο 

φόρο. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ψυχή ή αθλητισμό, οι παραδόσεις και 
εισαγωγές αεροσκαφών για χρήση από 

αεροπορικές εταιρείες, που πραγματο-
ποιούν κυρίως διεθνείς μεταφορές, με 
εξαίρεση τα αεροσκάφη ιδιωτικής χρή-
σης για αναψυχή ή αθλητισμό, η ναύλω-

ση πλοίων και η μίσθωση αεροσκαφών, 
καθώς και οι παραδόσεις και εισαγωγές 
υλικών, αντικειμένων και εφοδίων καθώς 
και των σχετικών υπηρεσιών για την εξυ-

πηρέτηση των ανωτέρω πλοίων και αερο-
σκαφών, καθώς και οι εργασίες κατα-
σκευής, μετατροπής, επισκευής και συ-
ντήρησης των μέσων αυτών. 

ακαθάριστων εσόδων τους 
από αεροπορικές μεταφο-

ρές, κατά την προηγούμενη 
της παράδοσης ή εισαγωγής 
διαχειριστική περίοδο. 
Οι νεοσύστατες εταιρείες 

κατά το πρώτο έτος της λει-
τουργίας τους θεωρείται ότι 
εκτελούν διεθνείς μεταφο-
ρές, εφόσον το πιστοποιητι-

κό του αερομεταφορέα και 
η άδεια εκμετάλλευσης 
προβλέπουν τη διενέργεια 
αερομεταφορών παγκοσμί-

ως. 
         

8 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η παράδοση 
και η εισαγωγή καινούργιου μηχανολο-

γικού εξοπλισμού, ο οποίος πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για πάγια εκμετάλλευση 
από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλ-

λευτικές, λατομικές, ξενοδοχειακές και 
αγροτικές επιχειρήσεις. 

Να πρόκειται για καινούρ-
γιο μηχανολογικό εξοπλι-

σμό, ο οποίος χρησιμοποι-
είται στην παραγωγική δρα-
στηριότητα των επιχειρήσε-

ων και ο ΥΠΑ κάθε μεμο-
νωμένης συναλλαγής είναι 
ίσος ή μεγαλύτερος των 
2.934,70 ευρώ. 

Βιομηχανικές, βι-
οτεχνικές, μεταλ-

λευτικές και ξενο-
δοχειακές επιχει-
ρήσεις και αγρό-

τες του κανονικού 
καθεστώτος ΥΠΑ. 

Α.Τ.Ο. Π. 
2869/87, 

όπως κυρώ-
θηκε με το 
Ν. 1839/89 

και τροπο-
ποιήθηκε με 
το 
ν.2093/92. 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για ε-
πενδύσεις - Οι-

κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο – 

βιομηχανία – 
βιοτεχνία). 

 Πρόκειται για 
εκπιπτόμενο 

φόρο. 

         
9 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η εισαγωγή 

και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 
που πραγματοποιούνται από υποκείμενο 

στο φόρο και η παράδοση αγαθών προς 
υποκείμενο στο φόρο, με σκοπό την 
πραγματοποίηση στη συνέχεια εξαγωγής 
ή ενδοκοινοτικής παράδοσης, καθώς και 

η παροχή υπηρεσιών που αφορούν αυτές 
τις παραδόσεις αγαθών μέχρι του ποσού 
των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παρα-
δόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 

προηγούμενο δωδεκάμηνο. 

Η πραγματοποίηση εξαγω-
γών ή ενδοκοινοτικών πα-
ραδόσεων, με τις προϋπο-

θέσεις που ορίζονται στις 
σχετικές υπουργικές απο-
φάσεις. 

Σα πρόσωπα που 
ενεργούν ενδοκοι-
νοτικές παραδό-

σεις αγαθών ή ε-
ξαγωγές. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
24, παρ. 1.ζ 

και 28, παρ. 
1.δ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 164 παρ. 
1 της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

 Πρόκειται για 
εκπιπτόμενο 
φόρο. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
10 Απαλλάσσεται η παράδοση, ενδοκοινοτι-

κή απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού 

χρυσού. 

α) Φρυσός σε μορφή ρά-
βδου ή πλάκας καθαρό-

τητας τουλάχιστον 995 
χιλιοστών. 

β) Φρυσά νομίσματα: 

 καθαρότητας τουλάχι-

στον 900 χιλ. 

 κοπής μετά το 1800 και 

να έχουν αποτελέσει νό-
μιμο μέσο πληρωμής, 

 η τιμή πώλησής τους δεν 
υπερβαίνει το 80% της 

αξίας της ελεύθερης α-
γοράς του εμπεριεχομέ-
νου στα νομίσματα χρυ-
σού. 

Οποιοσδήποτε 
πραγματοποιεί τις 

πράξεις αυτές. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

47 παρ. 1,2) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρα 344-347 
της Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-

ριο). 

 798.413 

         
11 Ισχύουν μειωμένοι κατά 30% συντελε-

στές ΥΠΑ στην παράδοση αγαθών που 

γίνονται στα νησιά των νομών: Δωδεκα-
νήσου, Λέσβου, Φίου, άμου, Κυκλάδων 
και στα νησιά του Αιγαίου Θάσο, αμο-
θράκη, Βόρειες ποράδες και κύρο. 

Η μείωση δεν ισχύει για τα καπνοβιομη-
χανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέ-
σα. 
Η ίδια μείωση ισχύει και στις παροχές 

υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα 
νησιά αυτά. 
Η προαναφερόμενη μείωση του συντελε-
στή ΥΠΑ παύει να ισχύει σταδιακά από 

1/10/2015 έως 31/12/2016. 

Εισαγωγές και ενδοκοινοτι-
κές αποκτήσεις αγαθών που 

γίνονται απ’ ευθείας στα 
νησιά. Παραδόσεις που 
πραγματοποιούνται από 
υποκείμενο εγκατεστημένο 

στα νησιά, αγαθών που βρί-
σκονται στα νησιά. Παρα-
δόσεις από τη λοιπή Ελλά-
δα προς υποκείμενο εγκα-

τεστημένο στα νησιά με α-
πόδειξη της μεταφοράς των 
αγαθών στην περιοχή. 
Οι υπηρεσίες να εκτελού-

νται στην περιοχή αυτή από 
υποκείμενο στο φόρο, ο 
οποίος είναι εγκατεστημέ-
νος στην περιοχή. 

Κάτοικοι της Δω-
δεκανήσου, Λέ-

σβου, Φίου κ.λπ. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

21) 
Ν. 4336 
(ΥΕΚ 94 
Α/14.8.15) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 120 της 
οδηγίας 

2006/112/ΕΚ 
ενίσχυση της α-
νταγωνιστικότη-
τας των επιχει-

ρήσεων των νη-
σιών και αντι-
στάθμιση του 
αυξημένου κό-

στους μεταφο-
ράς των αγαθών 
στα νησιά - Οι-
κονομικές σχέ-

σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο). 

 335.159.332 

         
12 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι διεθνείς 

αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές 
προσώπων και οι σχετικές βοηθητικές 

Ορίζονται με σχετικές       
υπουργικές αποφάσεις. 

Σα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
27 παρ. 1ι) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 371 & 
Παράρτημα Φ, 
μέρος Β’, σημείο 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
υπηρεσίες. 10 της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ – 

υγκοινωνίες 
(διεθνείς μετα-
φορές). 

         

13 Τπάγονται στον υπερμειωμένο συντελε-
στή ΥΠΑ 6,50% η παράδοση βιβλίων και 
οι εργασίες που είναι απαραίτητες για 
την παραγωγή τους, η παράδοση εφημε-

ρίδων και περιοδικών, τα εισιτήρια για 
θεατρικές παραστάσεις, η διαμονή σε ξε-
νοδοχεία και παρόμοιους χώρους, καθώς 
και τα φάρμακα και τα εμβόλια για την 

ιατρική του ανθρώπου. 
Από 20/7/2015 ο υπερμειωμένος συ-
ντελεστής ΥΠΑ διαμορφώνεται στο 6%, 
στον οποίο υπάγονται η παράδοση βι-

βλίων, η παράδοση εφημερίδων και πε-
ριοδικών, τα εισιτήρια για θεατρικές πα-
ραστάσεις, η διαμονή σε ξενοδοχεία και 

παρόμοιους χώρους, καθώς και τα φάρ-
μακα και τα εμβόλια για την ιατρική του 
ανθρώπου. 

 Οι αγοραστές βι-
βλίων, εφημερί-
δων, περιοδικών, 
εισιτηρίων θεά-

τρων, οι λήπτες 
των υπηρεσιών για 
την παραγωγή βι-
βλίων, οι διαμένο-

ντες σε ξενοδοχεία 
και παρόμοιους 
χώρους (κυρίως 
τουρίστες) και οι 

ασθενείς. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
21 σε συν-
δυασμό με 

το παράρτη-
μα ΙΙΙ) 
Ν. 4334 
(ΥΕΚ 80 

Α’/16.7.15) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση πολι-
τιστικών αγαθών 
και υπηρεσιών –  
Ενίσχυση ασθε-

νών - 
Πολιτισμός-
Τγεία. 
Άρθρα 98-101 

(μειωμένοι συ-
ντελεστές οδηγί-
ας 
2006/112/ΕΚ). 

 521.801.972 

         

 Β. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΥΠΑ ΣΟ ΕΩΣΕ-
ΡΙΚΟ ΣΗ ΦΩΡΑ 

       

         
1 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι ανταπο-

δοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Ορ-
γανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – ΟΕΒ – 
(Ειδικοί Οργανισμοί ΓΟΕΒ, ΣΟΕΒ) στα 
μέλη τους για την παροχή αρδευτικού 

ύδατος και οι λοιπές παροχές που συν-
δέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. 

 Σα μέλη των Ορ-

γανισμών  ΟΕΒ, 
ΓΟΕΒ και ΣΟΕΒ. 

Κώδικας 

ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 1γ) 

Απεριόρι-

στη 

Ενίσχυση αγρο-

των. 
Διευκόλυνση των 
οργανισμών που 
πραγματοποιούν 

τις πράξεις αυ-
τές. 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα κρατικά 

λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοι-
χήματα που διεξάγονται από τις εταιρείες 

 Οι αγοραστές και 

οι συμμετέχοντες 
στη διεξαγωγή των 

Κώδικας 

ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 135 παρ. 

1.θ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ. 

 275.997.070 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ΟΠΑΠ ΑΕ και ΟΔΙΕ ΑΕ, καθώς και τα 
τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παι-

γνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου με 
βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου 
«Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων». 

παιγνιδιών. 1.κζ) Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

         

3 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-
κό της χώρας, η παροχή υπηρεσιών και 
η παράδοση αγαθών που συνδέονται στε-
νά με την κοινωνική πρόνοια και ασφά-

λιση, καθώς και την προστασία των παι-
διών και των νέων και πραγματοποιού-
νται από νπδδ ή άλλους οργανισμούς ή 
ιδρύματα αναγνωρισμένα από το κράτος. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών και α-
γοραστές των αγα-

θών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 
1.θ). 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ζ.η της οδηγί-
ας 2006/112/ 
ΕΚ – Κοινωνική 

πολιτική (δρά-
σεις πρόνοιας). 
 

  

         
4 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παροχή υπηρεσιών και η 
παράδοση αγαθών από διάφορα νομικά 

πρόσωπα των οποίων οι πράξεις απαλ-
λάσσονται από το φόρο, με την ευκαιρία 
εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά 

για την οικονομική τους ενίσχυση. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών και α-

γοραστές των αγα-
θών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 

1.ιη) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιε της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 

Πολιτισμός (Πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
5 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παροχή υπηρεσιών πολι-

τιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στε-
νά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγα-
θών από νομικά πρόσωπα ή άλλους ορ-
γανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν 
νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς 
ή μορφωτικούς. 

Η απαλλαγή αυτή να μην 
οδηγεί σε στρέβλωση των 

όρων του ανταγωνισμού. 

Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-

πηρεσιών και α-
γοραστές των αγα-
θών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

22 παρ. 
1.ιστ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιδ της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ - 
Πολιτισμός (Πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         

6 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-
κό της χώρας η διάθεση προσωπικού 
από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή 
φιλοσοφικού χαρακτήρα για δραστηριό-

τητες εκπαιδευτικές, κοινωνικής πρόνοι-
ας και ιατρικές, με σκοπό την πνευματι-

Η διάθεση να γίνεται από 
νομικά πρόσωπα θρησκευ-
τικού ή φιλοσοφικού χαρα-
κτήρα. 

Σα πρόσωπα (π.χ. 
εκπαιδευτήρια, 
νοσοκομεία) που 
είναι λήπτες των 

υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.ιζ) 

 Άρθρο 132 παρ. 
1.ια της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Κοινωνική πολι-

τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κή αρωγή και ανάπτυξη. 

         

7 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ στο εσωτε-
ρικό της χώρας οι ασφαλιστικές και α-
ντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι 
συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχο-

νται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλι-
στικούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των υπηρεσιών οδικής βοήθειας 
έναντι συνδρομής, που παρέχονται από 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και 
από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσω-
πα παροχής οδικής βοήθειας.  

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.ιθ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1α της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

8 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ στο εσωτε-
ρικό της χώρας οι εργασίες στις οποίες 
περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, 
που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονομί-

σματα και νομίσματα τα οποία αποτε-
λούν νόμιμα μέσα πληρωμής. 

Εξαιρούνται τα νομίσματα 
και χαρτονομίσματα για 
συλλογές. 

Οι αγοραστές συ-
ναλλάγματος, 
χαρτονομισμάτων 
και νομισμάτων 

ως νόμιμων μέσων 
πληρωμής. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.ε της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

9 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα έσοδα 
που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του 
ν. 2206/94 (ΥΕΚ 62Α) (καζίνο) από τα 
παιχνίδια που αναφέρονται στην παρ. 7 

του άρθρου 3 του ίδιου νόμου και τα 
οποία διεξάγονται, σύμφωνα με τις σχε-
τικές διατάξεις αυτού του νόμου. 

 Οι συμμετέχοντες 
στη διεξαγωγή των 
παιγνιδιών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.λδ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.θ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ– 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 56.250.799 

         

10 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η παροχή 
υπηρεσιών από τα Ελληνικά Σαχυδρο-
μεία και η παρεπόμενη των υπηρεσιών 
αυτών παράδοση αγαθών. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών και α-
γοραστές των αγα-

θών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.α) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.α της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Κοινωνική πολι-

τική. 

 41.020.817 

         
11 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παράδοση στην ονομα-

στική τους αξία γραμματοσήμων που 
βρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επι-

Εξαιρούνται όσες παραδό-
σεις προορίζονται για συλ-

λογές. 

Οι αγοραστές 
γραμματοσήμων, 

κινητού επισήμα-
τος και ενσήμων. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

22, παρ. 
1.κη) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.η της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ – 
Κοινωνική πολι-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σήματος και λοιπών ενσήμων, καθώς και 
ταινιών ή ενσήμων ασφαλιστικών οργανι-

σμών και λοιπών παρόμοιων αξιών. 

τική. 

         
12 Απαλλάσσονται από την καταβολή της 

ετήσιας επιβάρυνσης για ΥΠΑ οι επιχει-

ρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγα-
λιείας που εκμεταλλεύονται ένα μόνο 
σκάφος μήκους μέχρι 6 μέτρων. 

 Επιχειρήσεις πα-
ράκτιας αλιείας 

και σπογγαλιείας. 

ΑΤΟ 
ΠΟΛ 1320/ 

30-12-98 
και 
ΠΟΛ1102/ 
11-10-2004 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση των 
μικρών επιχει-

ρήσεων – Αγρο-
τική ανάπτυξη 
(αλιεία). 

  

         
13 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ 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 κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα. 

Πρόσωπα που α-
σχολούνται με τον 
αθλητισμό ή τη 

σωματική αγωγή. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ιδ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιγ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 

Αθλητισμός. 

  

         
14 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παροχή υπηρεσιών από 

σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα 
μέλη τους. 

Σα μέλη να ασκούν δρα-
στηριότητα απαλλασσόμενη 

ή μη υποκείμενη στο φόρο 
και οι παρεχόμενες υπηρε-
σίες να είναι άμεσα ανα-

γκαίες για την άσκηση της 
δραστηριότητας αυτής και 
να παρέχονται έναντι συνει-
σφοράς στα κοινά έξοδα. 

Σα μέλη των σω-
ματείων και ενώ-

σεων προσώπων. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

22 παρ. 1.η) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.στ της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
15 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παροχή υπηρεσιών και η 
στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση 

αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι κατα-
βολής συνδρομής από μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και 
οργανισμούς που επιδιώκουν, στα πλαί-

σια του συλλογικού τους συμφέροντος, 
σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, 
θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλαν-
θρωπικούς ή εθνικούς.  

Να μην οδηγούν σε στρέ-
βλωση των όρων του αντα-
γωνισμού. 

Σα μέλη των νομι-
κών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και 
των οργανισμών 
με συγκεκριμέ-
νους σκοπούς. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ιε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιβ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 

Πολιτισμός. 

  

         
16 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-  Όλα τα πρόσωπα Κώδικας Απεριόρι- Άρθρο 135 παρ.   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κό της χώρας η διαχείριση των ΟΕΚΑ 
και των λοιπών οργανισμών συλλογικών 

επενδύσεων που αποσκοπούν στη συλ-
λογή επενδυτικών κεφαλαίων από το ευ-
ρύ κοινό. 

ως λήπτες των υ-
πηρεσιών αυτών. 

ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 

1.κβ) 

στη 1.ζ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         

17 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ στο εσωτε-
ρικό της χώρας οι εργασίες στις οποίες 
περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση 
εκτός από τη φύλαξη και διαχείριση, 

που αφορούν μετοχές ανωνύμων εται-
ρειών, μερίδια, ομολογίες και λοιπούς 
τίτλους.  

Εξαιρούνται τίτλοι παρα-
στατικοί εμπορευμάτων. 

Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κα) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.στ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

18 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-
κό της χώρας η χορήγηση και η δια-
πραγμάτευση πιστώσεων καθώς και η δι-
αχείρισή τους από το πρόσωπο που τις 

χορηγεί. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κγ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.β της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

19 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-
κό της χώρας η ανάληψη υποχρεώσεων 
προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων 
και λοιπών ασφαλειών, η διαπραγμάτευ-

ση για την ανάληψη των εργασιών αυτών 
και η διαχείριση εγγυήσεων πιστώσεων, 
που ενεργείται από το πρόσωπο που τις 
χορηγεί. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κδ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.γ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη.  

  

         
20 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ στο εσωτε-

ρικό της χώρας οι εργασίες που αφορούν 
καταθέσεις, τρεχούμενους λογαρια-

σμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσε-
ων και εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτι-
κούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιό-
γραφα.  

Εξαιρούνται οι πράξεις που 
αφορούν την είσπραξη α-
παιτήσεων για λογαριασμό 

τρίτων, καθώς και οι εργα-
σίες που αφορούν την πρα-
κτορεία επιχειρηματικών 
απαιτήσεων που ενεργείται 

από τις επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με τις εργασίες 

Καταθέτες, κάτο-
χοι τίτλων κ.λπ. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 

1.κε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.δ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
αυτές. 

         

21 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι δραστη-
ριότητες των εθνικών δικτύων ραδιοφω-
νίας και τηλεόρασης, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.β) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιζ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 

Πολιτισμός. 

 25.614.136 

         
22 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι παροχές 

ιατρικής περίθαλψης οι οποίες πραγμα-

τοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ια-
τρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι πα-
ροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαί-
ες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λο-

γοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-

πηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

22 παρ. 1.ε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.γ της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ – 
Τγεία (περίθαλ-
ψη). 
 

  

         
23 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής 

περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι 
στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις 
αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που δι-

ενεργούνται από οργανισμούς δημοσίου 
δικαίου. 
Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται 
και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις 

εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών.  
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοι-
πούς οργανισμούς, εφόσον αυτοί πλη-
ρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 

Οι ιδιωτικού δικαίου οργα-
νισμοί απαλλάσσονται από 

τον Υ.Π.Α. μόνο εφόσον 
πληρούν αθροιστικά τις α-
κόλουθες προϋποθέσεις: 

i) δεν έχουν ως σκοπό τη 
συστηματική επιδίωξη 
του κέρδους, τα ενδεχό-
μενα δε κέρδη τους δεν 

πρέπει σε καμία περί-
πτωση να διανέμονται 
αλλά να διατίθενται για 
τη διατήρηση ή τη βελ-

τίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

ii) η διοίκηση και διαχείρι-
ση των εν λόγω οργανι-

σμών πρέπει να ασκείται 
από πρόσωπα που δεν 
έχουν, είτε αυτά τα ίδια 
είτε μέσω τρίτων προσώ-

πων, άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον από τα αποτε-

Σα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 

υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

22 παρ. 1.δ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.β της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ – 
Τγεία (περίθαλ-
ψη). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
λέσματα της εκμετάλ-
λευσης των σχετικών 

δραστηριοτήτων 
iii) οι απαλλαγές δεν πρέπει 

να δημιουργούν κίνδυνο 
στρέβλωσης των όρων 

του ανταγωνισμού. 
         

24 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-
κό της χώρας η παροχή υπηρεσιών από 

οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση 
ειδών οδοντικής προσθετικής που ενερ-
γείται από οδοντιάτρους και οδοντοτεχνί-
τες. 

 Σα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 

υπηρεσιών αυτών 
και αγοραστές των 
αγαθών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

22 παρ.1.στ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ε της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ – 
Τγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
25 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η παράδοση 

ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίμα-
τος και ανθρώπινου γάλακτος. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως αγοραστές αυ-
τών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.δ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 

Τγεία. 

  

         
26 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η μεταφορά 

ασθενών ή τραυματιών με οχήματα ειδι-
κά κατασκευασμένα ή διαρρυθμισμένα 
για το σκοπό αυτό. 

Έγκριση από αρμόδια δη-

μόσια αρχή για άσκηση 
δραστηριότητας. 

Ασθενείς ή τραυ-

ματίες που μετα-
φέρονται με τα 
οχήματα αυτά. 

Κώδικας 

ΥΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ι) 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 132 παρ. 

1.ιστ. της οδηγί-
ας 
2006/112/ΕΚ – 
Τγεία. 

  

         
27 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι 
στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις 

αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που 
πραγματοποιούνται από οργανισμούς 
δημόσιου δικαίου. Η εν λόγω απαλλαγή 
ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς ε-

φόσον αυτοί πληρούν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. 

Οι ιδιωτικού δικαίου οργα-
νισμοί απαλλάσσονται από 
το ΥΠΑ μόνο εφόσον πλη-

ρούν αθροιστικά τις ακό-
λουθες προϋποθέσεις: 
i) δεν έχουν ως σκοπό τη 

συστηματική επιδίωξη 

του κέρδους, τα ενδεχό-
μενα δε κέρδη τους δεν 
πρέπει σε καμία περί-
πτωση να διανέμονται 

αλλά να διατίθενται για 
τη διατήρηση ή τη βελ-

Σα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών 

και αγοραστές των 
εν λόγω στενά 
συνδεόμενων με 
αυτές τις υπηρεσί-

ες παραδόσεις α-
γαθών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 

1.ιβ), όπως 
τροποποιή-
θηκε με το 
Ν. 4336/15 

(ΥΕΚ 94 Α’) 

Απεριόρι-
στη. 
Η ισχύς 

των διατά-
ξεων της 
περίπτω-
σης ιβ’ της 

παραγρά-
φου 1 του 
άρθρου 22 
του Κώδι-

κα ΥΠΑ 
αρχίζει 

Άρθρο 132 παρ. 
1.θ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 

Παιδεία (πρωτο-
βάθμια - δευτε-
ροβάθμια - τρι-
τοβάθμια εκπαί-

δευση - επαγ-
γελματική εκ-
παίδευση και 
κατάρτιση). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, 

ii) η διοίκηση και διαχείρι-
ση των εν λόγω οργανι-
σμών πρέπει να ασκείται 
ουσιαστικά χωρίς μισθό 

από πρόσωπα που δεν 
έχουν, είτε αυτά τα ίδια 
είτε μέσω τρίτων προσώ-
πων, άμεσο ή έμμεσο 

συμφέρον από τα αποτε-
λέσματα της εκμετάλ-
λευσης των σχετικών 
δραστηριοτήτων, 

iii) Οι τιμές τους πρέπει να 
είναι κατώτερες από αυ-
τές που καθορίζονται για 
ανάλογες πράξεις εμπο-

ρικών επιχειρήσεων, οι 
οποίες υπόκεινται στον 
ΥΠΑ, 

iv) η απαλλαγή δεν πρέπει 
να δημιουργεί κίνδυνο 
στρέβλωσης των όρων 
του ανταγωνισμού. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις 
δεν ισχύουν για την προ-
σχολική ηλικία. 

από 
20/7/15. 

Η δήλωση 
μεταβολών 
για τη με-
τάταξη στο 

κανονικό 
καθεστώς 
ΥΠΑ υπο-
βάλλεται 

εντός δέκα 
ημερών 
από τη 
δημοσίευ-

ση του πα-
ρόντος νό-
μου. την 
περίπτωση 

που έχουν 
εκδοθεί 
φορολογι-

κά στοι-
χεία από 
20 Ιουλίου 
μέχρι την 

έναρξη ι-
σχύος του 
παρόντος 
νόμου, 

χωρίς 
ΥΠΑ, τα 
συμπλη-
ρωματικά 

φορολογι-
κά στοι-
χεία για 
την επιβο-

λή του φό-
ρου εκδί-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
δονται μέ-
χρι 30 ε-

πτεμβρίου 
2015 και ο 
οφειλόμε-
νος φόρος 

καταβάλ-
λεται με τη 
δήλωση 
ΥΠΑ της 

φορολογι-
κής περιό-
δου κατά 
την οποία 

εκδόθηκε 
το συ-
μπληρω-
ματικό 

στοιχείο. 
         

28 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παράδοση ιδιαίτερων 
μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαί-
δευσης. 

 Σα πρόσωπα που 

είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 

ΥΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ιγ) 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 132 παρ. 

1.ι της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Παιδεία. 

  

         

29 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ στο εσωτερι-
κό της χώρας: 
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.  

Να έχει εκδοθεί η άδεια 
πριν από 1/1/2006, ή και 
μετά την ημερομηνία αυτή 
εφόσον η παράδοση γίνεται 

σε δικαιούχους απαλλαγής 
α’ κατοικίας. 

Όλα τα πρόσωπα 
ως αγοραστές και 
όσοι αποκτούν 
πρώτη κατοικία. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22 παρ.1, 
περ. λα, άρ-

θρο 6 
παρ.4, άρ-
θρο 7 παρ. 
2γ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.ι της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
(για τα παλαιά) – 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         

30 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ στο εσωτε-
ρικό της χώρας οι μισθώσεις ακινήτων 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως μισθωτές. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρα 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.ιβ, παρ. 2.γ,  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
(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 δραστη-

ριότητας, εφόσον ο υποκείμενος εκμι-
σθωτής το επιθυμεί και υποβάλλει για 
αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης).  

22 παρ. 
1.κστ και 8 

παρ. 2.δ) 

δ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 

όπως ισχύει – 
Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
 

         

31 Απαλλάσσεται από τον ΥΠΑ η παράδοση 
αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνό-
λου, κλάδου ή μέρους αυτής από επα-
χθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή ει-

σφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο 
νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα 
αποκλειστικά απαλλασσόμενη ή εξαι-
ρούμενη από το φόρο ή από αγρότη του 

ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, εφό-
σον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρα-
σχεθεί ούτε ασκηθεί άμεσα δικαίωμα 

έκπτωσης, καθώς επίσης και η παράδο-
ση αγαθών των οποίων η κτήση ή η διά-
θεση έχει εξαιρεθεί από το δικαίωμα έκ-
πτωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 

του άρθρου 30. 

 Σο πρόσωπο στο 
οποίο παραδίδο-
νται τα αγαθά ή το 
πρόσωπο το οποίο 

παραδίδει τα αγα-
θά από τη μια 
δραστηριότητα 
στην άλλη, κατά 

περίπτωση. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κθ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 136 της 
Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ 

  

         
32 Απαλλάσσεται από τον ΥΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαμ-

βάνεται στη φορολογητέα αξία κατά την 
εισαγωγή αγαθών, όπως αυτή προσδιορί-
ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 20. 

 Ο λήπτης των υ-
πηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

22, παρ. 1.λ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 144 της 
Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ 

  

         
33 Απαλλάσσεται από τον ΥΠΑ η παράδοση 

αγαθών, των οποίων η εισαγωγή απαλ-
λάσσεται από τον ΥΠΑ, εκτός των περι-

πτώσεων που ρυθμίζονται διαφορετικά 
από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

 Σα πρόσωπα στα 
οποία παραδίδο-
νται τα αγαθά αυ-

τά. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 

1.λγ) 

Απεριόρι-
στη 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         
 Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΥΠΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩ-

ΓΗ ΑΓΑΘΩΝ 

       

         
1 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η εισαγωγή 

κύριων υλικών που προορίζονται για τις 

ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. 

Η εισαγωγή να αφορά κύριο 
υλικό και να πραγματοποι-

είται από τις ίδιες τις ένο-
πλες δυνάμεις. 

Οι ένοπλες δυνά-
μεις. 

Ν.2109/92 
και  

Ν. 2992/02 
(άρθρο 18)  
 

Απεριόρι-
στη 

Άμυνα  - 

         

2 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 
πειραματόζωων και βιολογικών ή χημι-
κών ουσιών που προορίζονται για την έ-
ρευνα. 

Εισάγονται δωρεάν και 
προέρχονται από άλλο κρά-
τος-μέλος ή εισάγονται από 
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με απαλλαγή από 
εισαγωγικό δασμό σύμφωνα 
με το άρθρο 60 του Καν. 
ΕΟΚ 918/83. 

Δημόσια ή κοινω-
φελή ιδρύματα 
και οι υπηρεσίες 
που εξαρτώνται 

από αυτά και 
δραστηριοποιού-
νται στην εκπαί-
δευση και την ε-

πιστημονική έ-
ρευνα. 

Ν. 1684/87 
(άρθρο 33) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και Α-

νάπτυξη (έρευ-
να). 

 148.900 
(περιλαμβά-
νονται οι πε-

ριπτώσεις  Γ2-

Γ10, Γ12-
Γ15, Γ18, 
Γ21-Γ26, 
Γ29-Γ31). 

         

3 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 
θεραπευτικών ουσιών ανθρώπινης προέ-
λευσης, αντιδραστήρια για τον προσδιο-
ρισμό των ομάδων του αίματος και των 

ομάδων ιστών. 

α) υνοδεύονται από πιστο-
ποιητικό ποιότητας που 
έχει εκδοθεί από αρμό-
δια υπηρεσία στη χώρα 

προέλευσης. 
β) Περιέχονται σε συσκευα-

σίες που φέρουν ειδική 
ετικέτα με την ονομασία 

τους. 

Εγκεκριμένοι ορ-
γανισμοί, ιδρύμα-
τα, εργαστήρια για 
χρήση σε ιατρι-

κούς ή επιστημο-
νικούς σκοπούς 
εξαιρούμενης της 
εμπορικής πρά-

ξης. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 34-
36) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Τγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
4 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 

ειδών πρώτης ανάγκης και άλλων αγα-

θών και υλικών που προσφέρονται δω-
ρεάν για την πραγματοποίηση κοινωφε-
λών ή φιλανθρωπικών σκοπών (εξαιρού-
νται τα οινοπνευματώδη, ο καπνός, τα 

προϊόντα καπνού, ο καφές, το τσάι, τα 
οχήματα με κινητήρα εκτός από τα α-

α) Εισάγονται από εγκεκρι-
μένους οργανισμούς και 

νομικά πρόσωπα, τα ο-
ποία τηρούν βιβλία ώστε 
να καθίσταται δυνατός ο 
έλεγχος. 

β) Προσφέρονται δωρεάν 
δίχως πρόθεση εμπορι-

Δημόσιες υπηρε-
σίες, εγκεκριμένα 

κοινωφελή ή φι-
λανθρωπικά νομι-
κά πρόσωπα. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 38-

42) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/Ε0Κ – 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σθενοφόρα). κής εκμετάλλευσης από 

μέρους του δωρητή στα 

παραπάνω ιδρύματα. 
γ) Διανέμονται δωρεάν σε 

απόρους. 
         

5 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 
ειδών για την εκπαίδευση, την εργασία 
και την κοινωνική προαγωγή των μειονε-
κτούντων προσώπων. 

α) Εισάγονται από ιδρύμα-
τα ή οργανισμούς που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για 
την παραλαβή άνευ ΥΠΑ 

αντικειμένων για την εκ-
παίδευση των μειονε-
κτούντων προσώπων. 

β) Προσφέρονται δωρεάν 

χωρίς πρόθεση εμπορι-
κής εκμετάλλευσης από 
μέρους του δωρητή στα 
παραπάνω ιδρύματα. 

Εξουσιοδοτημένα 
αρμόδια ιδρύματα 
ή οργανισμοί για 
την παραλαβή ει-

δών άνευ ΥΠΑ. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 43-
45) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/Ε0Κ – 
Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 

ΑΜΕΑ). 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 

ειδών υπέρ των θυμάτων καταστροφών 

με εξαίρεση τα οικοδομικά και άλλα υ-
λικά για την ανασυγκρότηση των περιο-
χών που έχουν πληγεί. 

Έκδοση απόφασης της Επι-
τροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων.  
Σα είδη αυτά διανέμονται ή 
διατίθενται δωρεάν στα θύ-
ματα τέτοιων καταστροφών. 

Κρατικοί, κοινω-
φελείς ή φιλαν-

θρωπικοί οργανι-
σμοί. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 46-

52) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/Ε0Κ – 

Κοινωνική πολι-
τική (πρόνοια). 

  

         
7 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι αποστο-

λές που προορίζονται για οργανισμούς 
αρμόδιους σε θέματα προστασίας της 

πνευματικής, βιομηχανικής ή εμπορι-
κής ιδιοκτησίας. 

Προορίζονται για οργανι-
σμούς αρμόδιους σε θέματα 
προστασίας της πνευματι-

κής βιομηχανικής ή εμπο-
ρικής ιδιοκτησίας. 

Οργανισμοί αρμό-
διοι σε θέματα 
προστασίας της 

πνευματικής, βιο-
μηχανικής ή ε-
μπορικής ιδιοκτη-
σίας. 

Ν. 1684/87 
(άρθρο 74) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
8 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα είδη για 

την ανέγερση, τη συντήρηση και τη δια-
κόσμηση νεκροταφείων, τάφων και μνη-

μείων των θυμάτων πολέμου ξένης χώρας 
που έχουν ταφεί στην Ελλάδα. 

Φορήγηση σχετικής έγκρι-
σης με απόφαση Τπουργού 
Οικονομικών. 

 Ν. 1684/87 
(άρθρο 83) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Δράσεις στο εξω-

τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                 ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

11.  ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
 

 187 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

9 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 

φαρμακευτικών προϊόντων ιατρικής ή 
κτηνιατρικής χρήσης που χρησιμοποι-
ούνται με την ευκαιρία διεθνών αθλητι-
κών συναντήσεων. 

Πρέπει να είναι σε όρια πο-

σοτήτων απαραίτητων για 
την κάλυψη των αναγκών 
κατά τη διάρκεια παραμο-
νής στην Ελλάδα των αν-

θρώπων ή ζώων που συμμε-
τέχουν στις διεθνείς αθλητι-
κές εκδηλώσεις. 

Διεθνείς ομοσπον-

δίες. 

Ν. 1684/87 

(άρθρο 37) 

Απεριόρι-

στη 

Οδηγία 

83/181/ΕΟΚ – 
Αθλητισμός. 

  

         

10 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 
παρασήμων και δώρων στα πλαίσια των 
διεθνών σχέσεων, είδη που προορίζονται 
για αρχηγούς κρατών. 

Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα οινο-
πνευματώδη προϊόντα, ο καπνός και τα 
προϊόντα καπνού. 

Προσφέρονται με την ευ-
καιρία ορισμένων περιστά-
σεων, δεν παρουσιάζουν 
κανένα εμπορικό ενδιαφέ-

ρον και δεν χρησιμοποιού-
νται για εμπορικούς σκο-
πούς. 

Σα πρόσωπα, οι 
κυβερνήσεις, οι 
αρχές κ.λπ. που 
κάνουν την εισα-

γωγή. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 53-
57) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 

σχέσεις). 

  

         

11 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ, η εισαγωγή 
προϊόντων αλιείας από επιχειρήσεις θα-
λάσσιας αλιείας, στην κατάσταση που 

αλιεύτηκαν ή αφού υποβλήθηκαν σε ερ-
γασίες συντήρησης με σκοπό την εμπο-
ρία τους και πριν την παράδοσή τους. 

 Επιχειρήσεις θα-
λάσσιας αλιείας. 

Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
23 παρ. 1.γ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 143.1(ι) 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 

Αγροτική ανά-
πτυξη (αλιεία). 

 58.944 

         

12 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 
ειδών που καταναλώνονται στη διάρκεια 
έκθεσης ή παρόμοιας εκδήλωσης (εξαι-
ρούνται τα οινοπνευματώδη, ο καπνός, 

τα προϊόντα καπνού, τα καύσιμα κάθε 
είδους). 

α) Εισάγονται δωρεάν και 
προορίζονται να διανε-
μηθούν δωρεάν στο κοι-
νό κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης. 
β) Η συνολική αξία και η 

ποσότητά τους είναι ανά-
λογες με το είδος της εκ-

δήλωσης, τον αριθμό των 
επισκεπτών και το μέγε-
θος συμμετοχής του εκ-
θέτη. 

Επιχειρήσεις – 
εκθέτες. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 62-
66) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         
13 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές α) Έχουν χρησιμοποιηθεί Επιχειρήσεις πα- Ν. 1684/87 Απεριόρι- Οδηγία  Πρόκειται για 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
επενδυτικών αγαθών και άλλων αγαθών 
εξοπλισμού που εισάγονται κατά τη με-

ταφορά της δραστηριότητας της επιχεί-
ρησης. 
Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα μετα-
φορικά μέσα που δεν αποτελούν μέσο 

παραγωγής, οι προμήθειες για ανθρώπι-
νη κατανάλωση ή διατροφή ζώων, τα 
καύσιμα και τα αποθέματα πρώτων υλών 
και κατεργασμένων ή ημικατεργασμένων 

προϊόντων και τα ζώα που βρίσκονται 
στην κατοχή ζωέμπορου. 

από την επιχείρηση επί 
12 τουλάχιστον μήνες 

πριν την ημερομηνία 
παύσης της δραστηριότη-
τας της επιχείρησης στη 
χώρα από την οποία με-

ταφέρεται. 
β) Προορίζονται για την ίδια 

χρήση μετά τη μεταφορά 
αυτή. 

γ) Είναι ανάλογα με το εί-
δος και το μέγεθος της 
επιχείρησης. 

δ) Εισάγονται μέσα σε δώ-

δεκα μήνες από την 
παύση της δραστηριότη-
τας της επιχείρησης στη 
χώρα από την οποία με-

ταφέρονται. 

ραγωγής αγαθών 
και παροχής υπη-

ρεσιών που παύ-
ουν οριστικά τη 
δραστηριότητα στη 
χώρα από την ο-

ποία προέρχονται. 

(άρθρα 22-
26) 

στη 83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιοτε-
χνία, βιομηχα-
νία, εμπόριο). 

ΥΠΑ εκπι-
πτόμενο 

         
14 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 

διαφημιστικών ειδών και εντύπων. 

α) Σα εμπορεύματα, οι υ-

πηρεσίες που διαφημίζο-
νται στα έντυπα πρέπει 
να ανήκουν σε πρόσωπο 
εγκατεστημένο σε άλλη, 

εκτός της Ελλάδας, χώ-
ρα. 

β) τα έντυπα να αναγράφε-
ται το όνομα της επιχεί-

ρησης που διαφημίζει τα 
εμπορεύματα που πωλεί 
ή νοικιάζει ή τις υπηρε-
σίες που παρέχει. 

γ) Κάθε αποστολή να πε-
ριέχει ένα μόνο έντυπο ή 
αν αποτελείται από πολ-
λά έντυπα, ένα μόνο α-

ντίτυπο κάθε εντύπου ή 
πολλά αντίτυπα του ίδιου 

Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 

(άρθρα 59-
61) 

Απεριόρι-

στη 

Οδηγία 

83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-

ριο, βιοτεχνία, 
βιομηχανία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
εντύπου εφόσον το συνο-
λικό βάρος δεν υπερβαί-

νει το 1 χιλ/μο. 
δ) Σα έντυπα δεν πρέπει να 

αποτελούν αντικείμενα 
ομαδικών αποστολών 

από ένα μόνο αποστολέα 
προς ένα μόνο παραλή-
πτη. 

ε) Εφόσον τα έντυπα πρό-

κειται να διανεμηθούν 
δωρεάν, τότε πρέπει να 
συντρέχει μόνο η προϋ-
πόθεση β’. 

         
15 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 

τουριστικών ενημερωτικών εντύπων, διά-
φορων εγγράφων και ειδών (εκδόσεις ξέ-

νων κυβερνήσεων, δείγματα υπογραφών 
και έντυπες εγκύκλιοι κ.λπ.) 

Δωρεάν διανομή. 
Σα τουριστικά έντυπα και οι 
οδηγοί δεν πρέπει να πε-

ριέχουν ιδιωτική εμπορική 
διαφήμιση πάνω από 25%. 

Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρα 75-
76) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
σμός). 

  

         
16 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η εισαγωγή 

αγαθών τα οποία στη συνέχεια αποστέλ-
λονται σε άλλο κράτος-μέλος από τον ει-

σαγωγέα ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί 
στο όνομά του και για λογαριασμό του 
εισαγωγέα. 

Η απαλλαγή χορηγείται ε-
φόσον τα εισαγόμενα αγαθά 
αποτελούν αντικείμενο εν-

δοκοινοτικής παράδοσης 
στη συνέχεια. 
Οι λοιπές προϋποθέσεις 
καθορίζονται με σχετικές 

ΑΤΟ. 

Οι εισαγωγείς Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 
23 παρ. 1.δ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 143 (δ) 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

 Πρόκειται για 
ΥΠΑ εκπι-
πτόμενο 

         
17 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η εισαγωγή 

αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερί-

ου ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου συν-
δεδεμένου με τέτοιο σύστημα ή που ει-
σάγεται από πλοίο μεταφοράς αερίου σε 
σύστημα φυσικού αερίου ή σε ανάντη 

δίκτυο αγωγών, ηλεκτρικής ενέργειας, 
θερμότητας ή ψύχους μέσω των δικτύων 

 Οι εισαγωγείς Κώδικας 
ΥΠΑ (άρθρο 

23 παρ. 1.ε) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
2006/112/ΕΚ 

(άρθρο 143 παρ. 
1.ιβ) – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 

(εμπόριο). 

 Πρόκειται για 
ΥΠΑ εκπι-

πτόμενο 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
θέρμανσης ή ψύξης. 

         

18 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 
διάφορων υλικών (υφάσματα, χαρτόνια 
κ.ά.) που χρησιμοποιούνται για τη στοι-
βασία των εμπορευμάτων και οι τροφές 

για τη διατροφή των ζώων κατά τη διάρ-
κεια μεταφοράς τους στην Ελλάδα. 

Δεν μπορούν να ξαναχρη-
σιμοποιηθούν. 

Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρα 77-
78) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         
19 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ η επανεισα-

γωγή αγαθών από το ίδιο πρόσωπο που 
τα εξήγαγε και στην ίδια κατάσταση στην 
οποία είχαν εξαχθεί, εφόσον έχουν ατέ-
λεια. 

Η απαλλαγή χορηγείται α-

νάλογα με τη φύση του α-
γαθού, το πρόσωπο που τα 
αποκτά και τον προορισμό 
του αγαθού. 

Οι εισαγωγείς Κώδικας 

ΥΠΑ (άρθρο 
23 παρ. 1α) 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 143 (ε) 

της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

 26.489 

         
20 Απαλλάσσεται από το ΥΠΑ, η οριστική 

εισαγωγή αγαθών, η παράδοση των ο-
ποίων απαλλάσσεται από το φόρο και στο 
εσωτερικό της χώρας. 

Η απαλλαγή χορηγείται ε-

φόσον η παράδοση των ί-
διων αγαθών απαλλάσσεται 
στο εσωτερικό της χώρας. 

Οι εισαγωγείς Κώδικα 

ΥΠΑ (άρθρο 
23 παρ. 1.β) 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 140 (α) 

της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

  

         
21 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 

αγαθών αξίας μέχρι 22 ευρώ (εξαιρού-
νται τα οινοπνευματώδη, τα αρώματα, οι 

κολώνιες, ο καπνός και τα προϊόντα κα-
πνού). 

 Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρο 20, 
21) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         

22 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 
εμπορικών δειγμάτων ασήμαντης αξίας. 

Σα αντικείμενα να είναι α-
ντιπροσωπευτικά μιας κα-
τηγορίας εμπορευμάτων και 
ο τρόπος παρουσίασης και 

η ποσότητα να καθιστά α-
δύνατη τη χρήση τους για 

Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρο 58) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                 ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

11.  ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
 

 191 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
άλλους σκοπούς εκτός από 
την έρευνα αγοράς. 

         
23 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 

ειδών που χρησιμοποιούνται για εξετά-
σεις, αναλύσεις ή δοκιμές για τον προσ-

διορισμό της σύνθεσης, της ποιότητάς 
τους με σκοπό είτε την απόκτηση ορι-
σμένων πληροφοριών ή τη βιομηχανική 
ή εμπορική έρευνα. 

α) Σα είδη αυτά καταναλώ-
νονται ή καταστρέφονται 
εντελώς κατά τη διάρκεια 

των εξετάσεων, αναλύσε-
ων ή δοκιμών, είτε κατα-
στρέφονται ολοσχερώς 
μετά το πέρας αυτών, είτε 

παραχωρούνται δωρεάν 
στο Δημόσιο, είτε εξάγο-
νται στο εξωτερικό. 

β) Δεν επιδιώκεται η εμπο-

ρική προβολή. 
γ) Εισάγονται σε απόλυτα 

απαραίτητες για την 
πραγματοποίηση του 

σκοπού ποσότητες που 
έχουν καθοριστεί κατά 
περίπτωση από τις αρμό-

διες τελωνειακές αρχές. 

Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρο 67-
73) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (έρευ-
να). 

  

         

24 Απαλλάσσονται κατά την εισαγωγή από 
το ΥΠΑ φέρετρα που περιέχουν νεκρούς 

και οι τεφροδόχοι, τα άνθη, τα στεφάνια 
και τα άλλα διακοσμητικά αντικείμενα 
που τα συνοδεύουν, καθώς και τα παρα-

πάνω αντικείμενα που φέρουν πρόσωπα 
που κατοικούν σε άλλη χώρα και μετα-
βαίνουν σε κηδείες ή έρχονται για να δι-
ακοσμήσουν τάφους που βρίσκονται 

στην Ελλάδα. 

Να μην παρουσιάζουν οι 
εισαγωγές, από το είδος ή 

την ποσότητά τους κανένα 
εμπορικό ενδιαφέρον. 

Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρο 84) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         

25 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 

καυσίμων και λιπαντικών σε χερσαία 
οχήματα ξηράς και σε εμπορευματοκι-
βώτια ειδικών χρήσεων. 

α) Σα καύσιμα που περιέ-

χονται στις κανονικές δε-
ξαμενές καυσίμων αυτο-
κινήτων οχημάτων δη-
μόσιας και ιδιωτικής 

Οι ιδιοκτήτες ή 

οδηγοί των αυτο-
κινήτων. 

Ν. 1684/87 

(άρθρα 79-
82) 
1011285/29
6/0018/89 

Απεριόρι-

στη 

Οδηγία 

83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
χρήσης και μοτοσικλε-
τών καθώς και εμπορευ-

ματοκιβωτίων ειδικής 
χρήσης. 

β) Η απαλλαγή περιορίζεται 
στα 200 λίτρα για το ρυ-

μουλκό όχημα και σε 
200 λίτρα για το ρυ-
μουλκούμενο ή εμπο-
ρευματοκιβώτιο ειδικών 

χρήσεων.   
γ) Σα καύσιμα που περιέ-

χονται σε φορητά δοχεία 
καυσίμων επί των επιβα-

τικών αυτοκινήτων και 
των μοτοσικλετών μέχρι 
ποσότητα 10 λίτρων ανά 
όχημα. 

δ) Μη χρησιμοποίηση των 
καυσίμων σε άλλα οχή-
ματα, ούτε αφαίρεση, 

ούτε αποθήκευση, ούτε 
μεταβίβαση αυτών. 

ΑΤΟ 
5017560/ 

22-4-10 
ΑΤΟ 
5030961/ 
23-8-13 

         

26 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ οι εισαγωγές 

γεωργικών προϊόντων ή προϊόντων για 
γεωργική χρήση που προέρχονται από 
κτήματα ευρισκόμενα σε μια χώρα με 

άμεση γειτνίαση με την Ελλάδα (ή σε λί-
μνες και ποταμούς ευρισκόμενες στις 
παραμεθόριες περιοχές) και των οποίων 
την εκμετάλλευση έχουν αγρότες παρα-

γωγοί με έδρα της εκμετάλλευσής τους 
στην Ελλάδα και σε άμεση γειτνίαση με 
τη χώρα παραγωγής. 

α) Σα προϊόντα δεν έχουν 

υποβληθεί σε άλλη επε-
ξεργασία εκτός από αυτή 
που συνήθως ακολουθεί-

ται μετά τη συγκομιδή ή 
την παραγωγή. 

β) Σα προϊόντα εισάγονται 
από τον αγρότη παραγω-

γό ή για λογαριασμό του. 

Γεωργοί, κτηνο-

τρόφοι, μελισσο-
κόμοι, δασοκόμοι, 
ιχθυοκαλλιεργη-

τές. 

Ν. 1684/87 

(άρθρα 27-
32) 

Απεριόρι-

στη 

Οδηγία 

83/181/ΕΟΚ – 
Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         

27 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα αγαθά 
που περιέρχονται στις προσωπικές απο-
σκευές των ταξιδιωτών που προέρχονται 

Να μη ξεπερνά η αξία των 
αγαθών: 
α) για τους επιβάτες αερο-

Σαξιδιώτες Ν. 3763/09 
(άρθρο 20) 
Ν. 3775/09 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
από τρίτες χώρες. πλάνων και πλοίων τα 

430 ευρώ, 

β) για τους επιβάτες λοιπών 
μέσων μεταφοράς 300 
ευρώ, 

γ) για τους ταξιδιώτες ηλι-

κίας κάτω των 15 ετών 
(ανεξαρτήτως μεταφορι-
κού μέσου) 150 ευρώ 
και 

δ) για κατοίκους παραμε-
θόριας ζώνης, μεθορια-
κούς εργαζόμενους, μέ-
λη πληρώματος μεταφο-

ρικών μέσων 175 ευρώ. 

(άρθρο 37) 

         

28 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα είδη οι-

κοσκευής και τα ιδιωτικής χρήσης μετα-
φορικά μέσα που εισάγονται από πρό-
σωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοι-
κία τους στην Ελλάδα. 

Να βρίσκονται στην κυριό-

τητα και χρήση των δικαι-
ούχων έξι (6) μήνες πριν 
από τη μεταφορά της συνή-
θους κατοικίας. 

Μετοικούντες Δ.245/88 

ΑΤΟ (άρθρα 
3,4,5), 
Ν. 1839/89 
Ν. 1684/87 

(άρθρα 2-9) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

 79.600 

 

         

29 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα είδη που 

εισάγονται με την ευκαιρία γάμου. 
Εξαιρούνται τα οινοπνευματώδη προϊό-
ντα, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού. 

α) Σα πρόσωπα να έχουν τη 

συνήθη κατοικία τους 
εκτός ΕΕ τουλάχιστον 
τους τελευταίους 12 συ-
νεχείς μήνες. 

β) Να προσκομίζουν τα α-
ποδεικτικά τέλεσης ή έ-
ναρξης διαδικασίας τέλε-

σης του γάμου. 
γ) Να εισάγονται οριστικά, 

εφάπαξ ή τμηματικά, το 
νωρίτερο 2 μήνες πριν 

και το αργότερο 4 μήνες 
μετά την ημερομηνία τέ-
λεσης του γάμου. 

Πρόσωπα που με 

την ευκαιρία του 
γάμου μεταφέ-
ρουν τη συνήθη 
κατοικία τους από 

χώρα εκτός ΕΕ 
στην Ελλάδα. 

Ν. 1684/87 

(άρθρα 10-
13) 

Απεριόρι-

στη 

Προσαρμογή 

στην οδηγία  
83/181/ΕΟΚ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
30 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ τα είδη οι-

κοσκευής και τα ιδιωτικής χρήσης μετα-

φορικά μέσα που περιέρχονται εκ δια-
θήκης ή εξ αδιαθέτου διαδοχής σε φυσι-
κά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κα-
τοικία τους στην Ελλάδα ή νομικά πρό-

σωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα που 
ασκούν μη κερδοσκοπική δραστηριότη-
τα. 
Εξαιρούνται τα οινοπνευματώδη προϊό-

ντα, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού, 
τα μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, 
τα υλικά για επαγγελματική χρήση, τα 
αποθέματα πρώτων υλών και κατεργα-

σμένων ή ημικατεργασμένων προϊόντων, 
τα ζώντα ζώα και τα αποθέματα γεωργι-
κών προϊόντων που υπερβαίνουν τις πο-
σότητες που αντιστοιχούν στις κανονικές 

οικογενειακές ανάγκες. 

Να αποκτώνται με κληρο-
νομική διαδοχή και να ει-

σάγονται μέσα σε δύο χρό-
νια από την παραπάνω α-
πόκτηση. 
Σα προσωπικά είδη πρέπει 

να εισάγονται οριστικά, ε-
φάπαξ ή τμηματικά, μέσα 
σε προθεσμία 2 ετών από 
την ημερομηνία κατά την 

οποία τα είδη περιέρχονται 
στον ενδιαφερόμενο. 

Υυσικά πρόσωπα 
με συνήθη κατοι-

κία στην Ελλάδα 
ή νομικά πρόσω-
πα εγκατεστημένα 
στην Ελλάδα που 

ασκούν μη κερδο-
σκοπική δραστη-
ριότητα. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 14, 

15,16,17) 
Δ.245/88 
ΑΤΟ (άρθρα 
16, 17, 18) 

Ν. 1839/89 

Απεριόρι-
στη 

Προσαρμογή 
στην οδηγία  

83/181/ΕΟΚ – 
Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

  

         
31 Απαλλάσσονται από το ΥΠΑ ο ιματισμός, 

το σχολικό υλικό και η συνήθης επίπλω-
ση ενός φοιτητικού δωματίου που εισά-
γονται από φοιτητές, με συνήθη κατοικία 
στο εξωτερικό που έρχονται στην Ελλάδα 

αποκλειστικά για να σπουδάσουν. 

Σα είδη να προορίζονται για 

προσωπική χρήση του δι-
καιούχου. 
Η απαλλαγή παρέχεται μία 
φορά κάθε σχολικό έτος. 

Υοιτητές και μα-

θητές, κάτοικοι 
εξωτερικού που 
έρχονται στην Ελ-
λάδα για σπουδές. 

Ν. 1684/87 

(άρθρα 18 
και 19) 
Δ.245/88 
ΑΤΟ (άρθρο 

24) 

Απεριόρι-

στη 

Προσαρμογή 

στην οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-

δευση). 

  

         
32 Βεβαιώνεται αλλά δεν εισπράττεται ο ο-

φειλόμενος ΥΠΑ κατά την εισαγωγή με 

εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής 
της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες 
παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό 
της χώρας. 

α) Ο εισαγωγέας είναι μη 
εγκατε στημένο στη χώρα 

μας υποκείμενο στο φό-
ρο πρόσωπο. 

β) Ο φόρος προστιθέμενης 
αξίας που βεβαιώνεται 

επί του οικείου τελωνει-
ακού παραστατικού ει-
σαγωγής δεν εισπράττε-
ται από την αρμόδια τε-

λωνειακή αρχή εισαγω-
γής, αλλά αναγράφεται 

Εισαγωγείς Ν. 2960/01 
(άρθρο 29 

παρ. 4α) 
ΠΟΛ 
1126/2013 
ΑΤΟ 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
2006/112/ΕΚ 

Οδηγία ΥΠΑ 
(άρθρα 194 και 
211) 

 Πρόκειται για 
ΥΠΑ εκπι-

πτόμενο 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
στην περιοδική και εκ-
καθαριστική δήλωση 

ΥΠΑ του εισαγωγέα. 
γ) Ο εισαγωγέας πραγματο-

ποιεί εισαγωγές, μη υ-
ποκείμενων σε ειδικό 

φόρο κατανάλωσης ε-
μπορευμάτων, ετήσιας 
στατιστικής αξίας ύψους 
τουλάχιστον 300 εκατ. 

ευρώ. Ειδικά για τα πρώ-
τα πέντε έτη ένταξης του 
εισαγωγέα στο καθεστώς, 
η ετήσια στατιστική αξία 

προσδιορίζεται σε 120 
εκατ. ευρώ. 

δ) Ποσοστό άνω του 90% 
της αξίας των εισαγομέ-

νων εμπορευμάτων σε 
ετήσια βάση παραδίδεται 
σε άλλες χώρες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
σε τρίτες χώρες.  

         
33 Απαλλαγή από ΥΠΑ εισαγωγής κατά τη 

θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτό-
χρονη θέση σε καθεστώς τελωνειακής 
αποθήκευσης εμπορευμάτων που προο-
ρίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοί-

ων και αεροσκαφών. 

 α) Προϊόντα που προορίζο-

νται να παραδοθούν ως 
εφόδια πλοίων και αερο-
σκαφών. 

β) Έκδοση άδειας λειτουρ-

γίας τελωνειακής απο-
θήκευσης.   

Πρόσωπα που 

δραστηριοποιού-
νται επαγγελματι-
κά στον τομέα του 
εφοδιασμού πλοί-

ων και αεροσκα-
φών. 

Ν. 2859/00 

(άρθρο 25 
παρ.1) 
ΠΟΛ 
1100/2013 

ΑΤΟ 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 148 Οδη-

γίας 
2006/112/ΕΚ 
(Οδηγία ΥΠΑ) 

 Πρόκειται για 

ΥΠΑ εκπι-
πτόμενο 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

1 Απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου 

το Δημόσιο. 

 Δημόσιο Κώδικας 

Νόμων Σε-
λών Φαρτο-
σήμου (άρ-
θρο 2, 

παρ.2) 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσή-

μου οι μεταβιβάσεις ακινήτων προς το 

Δημόσιο, καθώς και η εισφορά ακινήτου 
σε ανώνυμη εταιρεία ενεργού πολεοδο-
μίας. Επίσης, απαλλάσσεται η μεταβί-
βαση ακινήτου ως ανταλλάγματος αντί 

αποζημίωσης στον καθ’ ου η απαλλοτρί-
ωση. 

 Δημόσιο, φορολο-
γούμενοι. 

ΝΔ 1003/71 
(άρθρο 24) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσή-

μου οι δήμοι, οι κοινότητες και οι σύν-
δεσμοι και ενώσεις αυτών. 

 Δήμοι και κοινό-

τητες. 
ύνδεσμοι και 
Ενώσεις Δήμων 
και Κοινοτήτων. 

Κώδικας 

Νόμων Σε-
λών Φαρτο-
σήμου 
(ΚΝΣΦ) 

(άρθρο 2, 
παρ. 2) 
Ν. 3463/06 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         

4 Απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου 
η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης 
(ΜΟΔ) του Κοινοτικού Πλαισίου τήριξης 
(ΚΠ). 

 Μονάδα Οργάνω-
σης της Διαχείρι-
σης του ΚΠ 
(ΜΟΔ). 

Ν. 2372/96 
(άρθρο τρίτο) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσή-

μου τα εισπραττόμενα μερίσματα ή κέρ-
δη εταιρειών επενδύσεων-χαρτοφυλακίου 

και αμοιβαίων κεφαλαίων που εισπράτ-
τονται από τους Οργανισμούς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης του ν. 876/79 για ποσό 
6 ευρώ για κάθε άμεσο ασφαλισμένο του 

Οργανισμού στις 31 Δεκεμβρίου κάθε 

 Οργανισμοί Κοι-
νωνικής Ασφάλι-
σης. 

Ν. 876/79 
(άρθρο 7) 
Ν. 1969/91 

(άρθρο 48) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

έτους ή ποσό 1% του ποσού που απαλ-
λάσσεται από φόρο εισοδήματος. 

         
6 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι 

κάθε φύσεως παρεχόμενες παροχές του 
ΟΑΕΔ. 

 ΟΑΕΔ και δικαι-

ούχοι. 

ΝΔ 3464/55 

(άρθρο 13) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (ενίσχυση 
απασχόλησης). 

 63.089.141 

(περιπτώσεις 
6, 7, 23, 24) 

         
7 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα 

επιδόματα και άλλες παροχές που χορη-
γεί ο ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1545/85 στους δικαιούχους. 

 ΟΑΕΔ και δικαι-

ούχοι επιδομάτων 
και παροχών. 

Ν. 1545/85 Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (ενίσχυση 
απασχόλησης). 

 63.089.141 

(περιπτώσεις 
6, 7, 23, 24) 

         

8 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλη 
χαρτοσήμου οι αποζημιώσεις που χορη-
γούνται στους ασφαλισμένους του Οργα-
νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσε-

ων (ΕΛΓΑ). 

 ΕΛΓΑ και ασφαλι-
σμένοι του ΕΛΓΑ. 

Ν. 1790/88 
(άρθρο 15) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

49.631 3.190.000 

         
9 Απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου 

η μεταβίβαση ιδιοκτησίας του Αυτόνο-

μου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωμα-
τικών (ΑΟΟΑ) προς τα μέλη του. 
Ο ΑΟΟΑ εξομοιούται προς το Δημόσιο 
και απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσή-

μου 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 μεταβιβά-
σεις ακινήτων του ή χορηγήσεις δανείων 

προς τα μέλη του κ.λπ. 

 ΑΟΟΑ και τα μέλη 
του. 

ΝΔ 2906/54 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 

646 8.500 

         
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-
χοι. 

Ν. 3227/04 
(άρθρο 20 

παρ. 14) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 

 53.442 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

Κατοικίας (ΟΕΚ) στους δικαιούχους 
του1. 

         
11 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου το 

Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ). 

 ΕΛΚΕ Ν. 2372/96 

(άρθρο πρώ-
το) 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
12 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου η 

«Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ». 

 Κοινωνία της 

Πληροφορίας ΑΕ. 

Ν. 2866/00 

(άρθρο 24) 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
13 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου ο 

Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Φρέ-
ους (ΟΔΔΗΦ). 

 ΟΔΔΗΦ Ν. 2628/98 

(άρθρο 10) 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
14 Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου για 

κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία το 
Μουσείο Μπενάκη, καθώς και κάθε δι-
καιοπραξία που το αφορά. 

 Μουσείο Μπενά-

κη. 

Ν. 4599/30 

(άρθρο 11) 

Απεριόρι-

στη 

Πολιτισμός (ενί-

σχυση μουσεί-
ων). 

  

         

15 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου το 
Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική κηνή, 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η 
Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσι-

κής, η Ορχήστρα των Φρωμάτων, το Ε-
θνικό Κέντρο Βιβλίου, ο Μουσικός και 
Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος, η 
Ορχήστρα Λυρικής κηνής.  

 Οι περιγραφόμε-
νοι φορείς. 

Ν. 2273/94 Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός   

         
16 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

οι πράξεις μεταγραφής, εγγραφής υπο-

θήκης κ.λπ. που αφορούν κληρονομιές, 
κληροδοσίες και δωρεές υπέρ κοινωφε-
λών ιδρυμάτων και σκοπών που διέπο-
νται από τις διατάξεις του α.ν. 2039/39. 

 Κοινωφελή ιδρύ-
ματα και δωρητές. 

ΒΔ 3/14-9-
48 (άρθρο 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         

                                                           
1 ύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18-4-13, ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταρ-
γηθέντων από 14/2/2012 (παρ. 6, άρθ. 1 ν. 4046/2012) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες ΟΕΕ και ΟΕΚ. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

17 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου 
τα Ελβετικά κοινωφελή ιδρύματα ή φι-
λανθρωπικά ιδρύματα υπό τον όρο της 
αμοιβαιότητας. 

 Ελβετικά κοινω-
φελή και φιλαν-
θρωπικά ιδρύμα-
τα. 

Ν. 1160/81 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
18 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα 

καταστατικά των Αγροτικών υνεταιρι-
στικών Οργανώσεων, καθώς επίσης οι ει-

σφορές των μελών προς αυτές, οι κατα-
θέσεις και αναλήψεις των μελών του συ-
νεταιρισμού και οι χορηγήσεις δανείων 
από το συνεταιρισμό στα μέλη του κ.λπ. 

 Αγροτικές υνε-
ταιριστικές Οργα-
νώσεις και μέλη 

αυτών. 

Ν. 2810/00 
(άρθρο 35) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
19 Απαλλάσσεται η «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ» 

από τέλη χαρτοσήμου στη μίσθωση ακι-
νήτων. Επίσης, απαλλάσσονται αντικει-

μενικά από τέλη χαρτοσήμου οι συμβά-
σεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτο-
νται από την εταιρεία κ.λπ. 

 ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ 
ΑΕ 

Ν. 1955/91 
(άρθρο ένα-
το) 

Απεριόρι-
στη 

υγκοινωνίες 
(αστικές συγκοι-
νωνίες). 

  

         

20 Απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη 
χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων ή πι-
στώσεων κ.λπ. που συνάπτονται από την 
εταιρεία «Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών  

ΑΕ». 

 «Διεθνής Αερολι-
μήν Αθηνών ΑΕ» 
και συμβαλλόμε-
νοι. 

Ν. 2338/95 Απεριόρι-
στη 

Τποδομές   

         
21 Απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη 

χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων ή πι-

στώσεων υποκατάστασης, εκχώρησης 
κ.λπ. στις οποίες συμβάλλεται ο ανάδο-
χος του έργου μελέτης, κατασκευής, 

χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης της 
Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. 

 Γαλλο-Ελληνικός 
Υορές Τπερθα-

λάσσιας ζεύξης 
Ρίου-Αντιρρίου 
(ΓΕΥΤΡΑ ΑΕ) και 

συμβαλλόμενοι. 

Ν. 2395/96 Απεριόρι-
στη 

Τποδομές   

         

22 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου η 

συμμετοχή και επιδότηση επί του εισι-
τηρίου της ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟ ΑΕ. 
Επίσης, οι απαλλαγές από τέλη χαρτο-

σήμου που προβλέπονται υπέρ της Ευ-

 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΜΕΣΡΟ ΑΕ. 

Ν. 2714/99 Απεριόρι-

στη 

υγκοινωνίες 

(αστικές συγκοι-
νωνίες). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

ρωπαϊκής Σράπεζας Επενδύσεων εφαρ-
μόζονται και στα αλλοδαπά χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα εξαγωγικών πιστώσεων 
που δεν είναι εγκατεστημένα στην Ελλά-

δα και χορηγούν πιστώσεις στον κύριο ή 
τον παραχωρησιούχο του έργου, με την 
προϋπόθεση ότι στη χρηματοδότηση με-
τέχει και η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επεν-

δύσεων. 
         

23 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι 
επιχορηγήσεις και οι επιδοτήσεις του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προς τις επιχειρήσεις 
που προσφέρονται για την πρακτική ά-
σκηση μαθητών που παρακολουθούν 

προγράμματα τεχνικής ή επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης. 

 Επιχειρήσεις Ν. 1262/82 
(άρθρο 18) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ενίσχυση 

απασχόλησης). 

 63.089.141 
(περιπτώσεις 

6, 7, 23, 24) 

         
24 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου η 

καταβολή των παροχών του ΟΑΕΔ στους 
εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απα-
σχόλησης που καταρτίζονται με απόφα-
ση του Τπουργού Εργασίας. 

 Επιχειρήσεις Ν. 1262/82 

(άρθρο 29 
και 6) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (ενίσχυση 
απασχόλησης). 

 63.089.141 

(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 με-
τατροπή επιχειρήσεων. 

 Επιχειρήσεις ΝΔ 1297/72 
(άρθρο 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

26 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου κά-
θε δικαιοπραξία του φορέα Βιομηχανι-
κών και Επιχειρηματικών Περιοχών 
(ΒΕΠΕ), που αφορά την ίδρυση του φο-

ρέα ή τρίτου φορέα ΒΕΠΕ, την κτήση 
από το φορέα αυτό της κυριότητας των 
αναγκαίων για την ίδρυση της ΒΕΠΕ ε-
δαφικών εκτάσεων και κτιρίων για την 

 Επιχειρήσεις ι-
δρυόμενες εντός 
των Βιομηχανικών 
και Επιχειρηματι-

κών Περιοχών 
(ΒΕΠΕ). 

Ν. 2545/97 
(άρθρο 15, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

εγκατάσταση επιχειρήσεων και άλλων 
συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, τη 
μεταβίβαση δικαιώματος κυριότητας 
προς τρίτους, τη σύσταση εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων, την εκμίσθωση, τη σύστα-
ση ενοχικής σχέσης, καθώς και κάθε άλ-
λη 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 επιδοτή-
σεις τόκων και οι επιδοτήσεις χρηματο-
δοτικής μίσθωσης που καταβάλλονται με 

βάση τις διατάξεις του ν. 2601/98. 

 Επιδοτούμενοι 
επενδυτικοί φο-
ρείς του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 9, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
28 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου η 

μετατροπή ομολογιών ή προνομιούχων 

μετοχών σε κοινές, η μετατροπή ονομα-
στικών σε ανώνυμες μετοχές, τα κατα-
στατικά των ανωνύμων εταιρειών, οι τρο-
ποποιήσεις καταστατικών, η μεταβίβαση 

μετοχών, η έκδοση δανείων με ομολογίες 
κ.λπ. 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες. 

ΑΝ 148/67 
(άρθρο 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
29 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι 

συμβάσεις με τις οποίες περιέρχονται 
στις εταιρείες ακίνητα από χρηματοδοτι-
κή μίσθωση, οι συμβάσεις χρηματοδοτι-

κής μίσθωσης, τα μισθώματα από συμ-
βάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, το τί-
μημα πώλησης του πράγματος σε περί-
πτωση υποθήκης, η εκχώρηση απαιτή-

σεων κ.λπ. 

 Εταιρείες χρημα-

τοδοτικής σύμβα-
σης και συμβαλ-
λόμενοι. 

Ν. 1665/86 

(άρθρο 6) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
30 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου το 

καταστατικό, οι τροποποιήσεις του, οι 
Σουλάχιστον το 50% των 
καθαρών κερδών να φέρεται 

Εταιρείες Αμοι-
βαίων Εγγυήσεων. 

Ν. 2367/95 
(άρθρο 1,2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

συμβάσεις εγγυήσεων και οι χορηγούμε-
νες γι’ αυτές ασφάλειες, καθώς και η με-
ταβίβαση των μετοχών εν ζωή εξ επα-
χθούς αιτίας των Εταιρειών Αμοιβαίων 

Εγγυήσεων (ΕΑΕ). 

σε ειδικό αφορολόγητο α-
ποθεματικό και να μη δια-
νέμεται. 

νάπτυξη. 

         
31 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι 

παρεχόμενες πιστώσεις από τράπεζες ή 

πιστωτικούς οργανισμούς προς τους α-
ναδόχους δανείων για εργασίες και έρευ-
νες σχετικές με την εκμετάλλευση υδρο-
γονανθράκων. 

Επίσης απαλλάσσονται αντικειμενικά 
από τέλη χαρτοσήμου οι συμβάσεις πα-
ραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στον 

ανάδοχο, σε συμβάσεις έργων που συνά-
πτονται από τον ανάδοχο με εργολάβους 
η μίσθωση ή παραχώρηση χρήσης ακι-
νήτων κατά τις διατάξεις του νόμου αυ-

τού. 

 Πιστωτικοί οργα-
νισμοί και επιχει-

ρήσεις εκμετάλ-
λευσης υδρογο-
νανθράκων. 

Ν. 2289/95 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
32 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου 

αντικειμενικά οι συμβάσεις δανείων, πι-

στώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών 
χρηματοδοτήσεως, όπου συμβάλλεται η 
Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων, η ε-
ξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προ-

μήθεια επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών 
σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθή-
κης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλει-

ας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική 
με τον αντικείμενο της Σράπεζας 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 Σρά-
πεζα Επενδύσεων 

και συμβαλλόμε-
νοι. 

Ν. 2682/99 
(άρθρο 23, 

παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
33 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου η  Σράπεζα Εμπορί- Ιδρυτική Απεριόρι- Δράσεις του   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

Σράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του 
Ευξείνου Πόντου, τα περιουσιακά της 
στοιχεία, τα έσοδα, οι εργασίες, οι συ-
ναλλαγές της, οι μισθοί και οι αποδοχές 

των διευθυντών, αναπληρωτών διευθυ-
ντών, αξιωματούχων ή υπαλλήλων της 
τράπεζας, καθώς και οι ομολογίες ή τίτ-
λοι που εκδίδει η Σράπεζα ή εγγυάται, 

συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων ή 
τόκων εξ αυτών. 

ου και Ανάπτυξης 
Ευξείνου Πόντου. 

συμφωνία 
της Σράπε-
ζας Εμπορί-
ου και Ανά-

πτυξης του 
Ευξείνου 
Πόντου (άρ-
θρο 52, παρ. 

1, κυρωθεί-
σα με το ν. 
2380/96) 

στη κράτους στο ε-
ξωτερικό (διε-
θνείς σχέσεις). 

         

34 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 
οι πράξεις επί του συναλλάγματος και 
ξένων τραπεζικών γραμματίων, οι κατα-
θέσεις μεταξύ των τραπεζών και με την 

Σράπεζα της Ελλάδος σε ευρώ μέχρι ένα 
εξάμηνο. 

 Σράπεζες Ν. 1083/80 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
35 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

οι συμβάσεις μεταξύ τραπεζών με τις ο-
ποίες μεταβιβάζονται δικαιώματα ή υπο-
χρεώσεις από ληφθέντα ή χορηγηθέντα 
δάνεια ή πιστώσεις. 

 Σράπεζες Ν. 1731/87 

(άρθρο 23) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
36 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

οι συμβάσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις 

τραπεζών προς οποιονδήποτε εφόσον η 
ρύθμιση προβλέπεται από απόφαση νο-
μισματικών αρχών. 

 Σράπεζες και ειδι-
κά πιστωτικά ι-
δρύματα και φο-

ρολογούμενοι. 

Ν. 1731/87 
(άρθρο 23) 
Ν. 1882/90 

(άρθρο 19) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
37 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου, 

η σύμβαση περί συγχωνεύσεως, το κατα-
στατικό, η εισφορά, η μεταβίβαση των 

περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., καθώς 
και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που 
απαιτείται για τη συγχώνευση, τη σύστα-
ση και το καταστατικό της νέας συμφω-

 Σραπεζικές εται-
ρείες. 

Ν. 2515/97 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

νίας των ανώνυμων τραπεζικών εται-
ρειών. 

         
38 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι 

συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς ε-
ταιρείες υπαγόμενες στο ν. 1905/90 από 
ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ή πιστω-
τικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτε-

ρικό 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-

ζικές εταιρείες ή 
πιστωτικά ιδρύμα-
τα στην Ελλάδα ή 
το εξωτερικό και 

εταιρείες του ν. 
1905/90. 

Ν. 2367/95 

(άρθρο 10, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
39 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι 

συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυή-
σεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτήσεως,  
η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή 
προμηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόμενα 

αυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, 
υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης α-
σφάλειας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη 
σχετική με το αντικείμενο των τραπεζών 

σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη 
ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η 
εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, 
καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων. 

α) Οι πράξεις να διενεργού-

νται προς χρηματοδότη-
ση αυτοχρηματοδοτού-
μενων ή συγχρηματοδο-
τούμενων δημόσιων έρ-

γων της παρ. 4 του άρθ. 
9 του ν. 2052/92 και 
των άρθ. 3, παρ. 1δ του 
π.δ. 23/93 και 2 παρ. 1 

του π.δ. 166/96 και 
β) τα έργα αυτά να έτυχαν 

χρηματοδότησης και από 
την Ευρωπαϊκή Σράπεζα 

Επενδύσεων. 

Ημεδαπά και αλ-

λοδαπά τραπεζικά 
ή πιστωτικά ιδρύ-
ματα και ανάδοχοι 
αυτοχρηματοδο-

τούμενων ή συγ-
χρηματοδοτούμε-
νων δημόσιων έρ-
γων. 

Ν. 2682/99 

(άρθρο 23, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
40 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

η σύμβαση δανείου ή πίστωσης που α-
σφαλίζεται με υποθήκη επί αεροσκά-
φους, το οποίο εκμεταλλεύεται αερομε-
ταφορέας που έχει λάβει άδεια σύμφωνα 

με τον Κανονισμό ΕΟΚ 2407/92, η εγ-
γραφή και η εξάλειψη της υποθήκης, η 
εξόφληση του δανείου κ.λπ., καθ’ όλη τη 
διάρκεια παραμονής του σκάφους υπό 

 Αερομεταφορείς Ν. 2648/98 

(άρθρο 41, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

ελληνική σημεία. 
         

41 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 
τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων 

που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και α-
σχολούνται με τη διαχείριση, ναύλωση, 
ασφάλιση κ.λπ. πλοίων. 

Σα πλοία πρέπει να έχουν 
χωρητικότητα άνω των 1000 

κόρων. 

Ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις. 

ΝΔ 27/75 
(άρθρο 25) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         

42 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 
η σύνταξη συμβολαίων, κάθε σύμβαση, 
εκτελωνισμός και άλλες πράξεις που α-
παιτούνται για την υπαγωγή πλοίου υπό 

ελληνική σημαία και τη νηολόγησή του, 
την παροχή δικαιώματος εγγραφής ναυ-
τικής υποθήκης, η τυχόν εισφορά του 
πλοίου σε ανώνυμη εταιρεία, η σύνταξη 

δανειακής σύμβασης ασφαλιζόμενης με 
υποθήκη επί πλοίων κ.λπ. 

Παραμονή του πλοίου υπό 
ελληνική σημαία. 

Ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις. 

ΝΔ 4419/64 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
43 Απαλλάσσονται από τέλη, εισφορές δι-

καιώματος, κρατήσεις και φόρους υπέρ 
τρίτων, οι ναυπηγήσεις και οι συντηρή-
σεις πλοίων, οι επισκευές με ελληνική ή 
ξένη σημαία πλοίων, πλωτών ναυπηγη-

μάτων, καθώς και η ασφαλιζόμενη με 
υποθήκη επ’ αυτών σύμβαση δανείου. 

Οι απαλλασσόμενες πράξεις 

να αφορούν πλοία, πλωτά 
ναυπηγήματα του ν. 457 
/76, θαλάσσιες εγκαταστά-
σεις και πλωτές κατασκευές 

του άρθρου 36 του ν.468/ 
76 και η σχετική δαπάνη 
καλύπτεται με συνάλλαγμα 
μη υποχρεωτικά εκχωρητέο 

Ναυτιλιακές εται-

ρείες. 

Ν. 814/78 

(άρθρο 57) 

 Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
44 Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου το 

εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό 

από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες 
καθώς και το κτώμενο εισόδημα των με-
τόχων και εταίρων των εταιρειών αυτών 
με μορφή διανομής κερδών ή μερισμά-

των. Σην παραπάνω απαλλαγή έχουν και 
τα έγγραφα που εκδίδονται για την ε-
φαρμογή του νόμου. 

 Αλλοδαπές ναυτι-
λιακές επιχειρή-

σεις. 

ΝΔ 27/75 
(άρθρο 26 

και 27) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

45 Επεκτείνονται οι απαλλαγές από τέλη 
χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του α.ν.89/1967 σε αλλοδαπές 
ναυτιλιακές εταιρείες. 

 Αλλοδαπές ναυτι-
λιακές επιχειρή-
σεις. 

ΑΝ 378/68 
(άρθρο 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
46 Οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που 

ισχύουν για τη μεταβίβαση τίτλων μετο-
χών ανώνυμων εταιρειών ισχύουν και για 

τη μεταβίβαση άυλων μετοχών. 

 Μέτοχοι ανώνυ-
μων εταιρειών. 

Ν. 2396/96 
(άρθρο 52) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
47 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσή-

μου: 

α) οι εκδιδόμενοι οριστικοί τίτλοι κυριό-
τητας των κλήρων κατά τις διατάξεις 
του ν.δ. 1189/72, όπως ισχύει, 

β) τα εκδιδόμενα αντίγραφα των τίτλων, 

γ) η υπέρ του Δημοσίου εγγραφή υπο-
θήκης για διασφάλιση του τιμήματος 
του τίτλου. 

 Οι κληρούχοι. Ν. 634/77 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         

48 Καταργούνται για την έκδοση των οικο-
δομικών αδειών των αγροτικών κατα-
σκευών τα τέλη χαρτοσήμου στις εισφο-
ρές που γίνονται υπέρ του Σεχνικού Ε-

πιμελητηρίου Ελλάδος και του Σαμείου 
υντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων. Ως αγροτικές κατα-
σκευές νοούνται εκείνες που ορίζονται 

από τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1, 
του ν. 2520/97. 

 Αγρότες Ν. 2520/97 
(άρθρο 26, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         

49 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 
οι συμβάσεις δανείων που χορηγεί το 
Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΣΠ 
& Δ) σε δικαιούχους του και οι απορρέο-

ντες τόκοι και παρεπόμενα σύμφωνα. 

 Εργαζόμενοι που 
παρέχουν εξαρτη-
μένη εργασία, συ-
νταξιούχοι, δήμοι 

και δημοτικές ε-
πιχειρήσεις. 

Ν. 3470/06 
(άρθρο 18) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

74.781 2.901.000 

         
50 Δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου η κα-  Δικαιούχοι αποζη- ύνταγμα Απεριόρι- Τποδομές  6.500.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

ταβαλλόμενη αποζημίωση σε ιδιοκτήτες 
ακινήτου που απαλλοτριώνεται για δη-
μόσια ωφέλεια. 

μίωσης για απαλ-
λοτριωθέντα ακί-
νητα. 

της Ελλάδας 
(άρθρο 17) 

στη 

         

51 Δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου η α-
ποζημίωση που καταβάλλεται σε φοιτη-
τές και σπουδαστές που πραγματοποιούν 
άσκηση στο επάγγελμα και καθορίζεται 

με κοινή υπουργική απόφαση. 

 Υοιτητές, σπου-
δαστές. 

Ν. 2327/95 
(άρθρο 11 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
52 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων και οι 

εξοφλήσεις των τόκων. 

 Οι κάτοχοι τίτλων 
εντόκων γραμμα-

τίων. 

ΝΔ 3745/57 
(άρθρο 6) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
53 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου: 

α) οι πρόσοδοι τοκομεριδίων, 

β) τα εισπραττόμενα ποσά από λαχνούς, 
γ) οι τίτλοι των ομολογιακών δανείων. 

 Υορολογούμενοι ΝΔ 3746/57 
(άρθρο 4) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         

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. 

 Υορολογούμενοι Ν. 2459/97 
(άρθρο 16α) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

55 Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου η 
πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, 
η έκδοση μεριδίων, η είσπραξη μερισμά-
των ή τόκων επ’ ονόματι και για λογα-

ριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, η 
πρόσθετη αξία που προκύπτει από την 
αγορά μεριδίων σε τιμή μεγαλύτερη από 
την αξία κτήσεως. 

 Οι μεριδιούχοι 
αμοιβαίου κεφα-
λαίου. 

Ν. 1969/91 
(άρθρο 48) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

56 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι 
πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων που εκ-

δίδει το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και 
οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή α-
φορά του τίτλους αυτούς, περιλαμβανο-

 Κάτοχοι τίτλων 
προεσόδων Δημο-

σίου. 

Ν. 2801/00 
(άρθρο 14, 

παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

μένης και της εκδόσεώς τους. 
         

57 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου η 

μεταβίβαση μελλοντικών προεσόδων του 
Δημοσίου, νπδδ ή δημόσιων επιχειρήσε-
ων που ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς 
του Δημοσίου και οι σχετικές συμβάσεις. 

 Κάτοχοι τίτλων 

προεσόδων νομι-
κών προσώπων. 

Ν. 2801/00 

(άρθρο 14, 
παρ. 12) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

58 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι 
επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου 

που καταβάλλονται με τις διατάξεις του 
νόμου αυτού. 

 Υορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-

ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 1116/81 
(άρθρο 14) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         

59 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου, 
οι επιδοτήσεις επενδύσεων και επιδοτή-
σεις επιτοκίου που καταβάλλονται με 
βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

 Υορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 1262/82 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

60 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 
οι τίτλοι που χορηγούνται από τράπεζες 

στους καταθέτες επί προθεσμία δύο (2) 
ετών και άνω. 

Η κατάθεση πρέπει να έχει 
προθεσμία 2 ετών και άνω. 

Καταθέτες ΑΝ 148/67 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         

61 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα 
δάνεια που συνάπτονται για τη χρηματο-
δότηση του έργου της παραχώρησης των 
λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών 

ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού Εμποροκιβωτίων 
της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λι-
μένος Πειραιώς ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ) καθώς και 
οι κάθε είδους αποζημιώσεις που κατα-

βάλλονται από την «ΟΛΠ ΑΕ» δυνάμει 
της σύμβασης παραχώρησης. 

 «COSCO Pacific 
Limited” και 
«ΟΛΠ ΑΕ» 

Ν. 3755/09 
(άρθρο δεύ-
τερο). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

62 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, η 
πράξη σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου, 
το καταστατικό ΑΕΕΜΚ και οι εκδιδόμε-
νες από αυτήν μετοχές, η εισφορά κεφα-

λαίου σε ΟΕΚΑ, η διάθεση και η εξα-
γορά των μετοχών ή μεριδίων ΟΕΚΑ, 

 ΟΕΚΑ, ΑΕΕΜΚ Ν. 4099/12 
(άρθρο 103 
παρ. 1 & 5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

καθώς και τα κέρδη με τη μορφή μερι-
σμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των με-
ριδίων ή μετοχών ή με τη μορφή πρόσθε-
της αξίας από την εκποίηση μεριδίων ή 

μετοχών σε τιμή ανώτερη της τιμής κτή-
σης, που αποκτούν μεριδιούχοι ή μέτο-
χοι των ΟΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια 
σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα.  

         

63 Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 
στο ΣΑΙΠΕΔ και η αξιοποίηση των περι-

ουσιακών στοιχείων του Σαμείου, καθώς 
και η μεταγραφή της απόφασης του Δ 
του Σαμείου απαλλάσσονται από κάθε 
φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ του Δημοσίου 

ή οποιουδήποτε τρίτου. 

 ΣΑΙΠΕΔ και συμ-
βαλλόμενα μέρη. 

Ν. 3186/11, 
όπως ισχύει. 

Έξι (6) έτη Δράσεις του 
κράτους στο ε-

σωτερικό. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσονται του φόρου ασφαλίστρων, 

τα ασφάλιστρα κλάδων μεταφορών που 
αφορούν σκάφη, αεροσκάφη και εμπο-

ρεύματα που εισάγονται στη χώρα ή εξά-
γονται στην αλλοδαπή. 

 Επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται 
πλοία και αερο-

σκάφη. 

Ν. 1620/51 
(άρθρο 14) 
Ν. 3492/06 

(άρθρο 29) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  
2.400.000 

         
2 Απαλλάσσονται του φόρου ασφαλίστρων 

τα ασφάλιστρα, αντασφάλιστρα, προμή-
θειες, εκπτώσεις, αποζημιώσεις και όλες 
γενικά οι υποχρεώσεις που προκύπτουν 
από τον κλάδο ασφάλισης πλοίων και 

αεροσκαφών, καθώς και τα ασφάλιστρα 
για τις ασφαλίσεις των πληρωμάτων 
πλοίων και αεροσκαφών. 

 Ασφαλιστικές ε-

ταιρείες. 

ΝΔ 551/70 

(άρθρο 3) 
Ν. 1041/80 
(άρθρο 32) 
Ν. 3492/06 

(άρθρο 29) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 277.000 

         

3 Απαλλάσσονται του φόρου ασφαλίστρων, 
τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής. 

Τα συναπτόμενα ασφαλι-
στήρια συμβόλαια να είναι 
διάρκειας τουλάχιστον 10 
ετών. 

Ασφαλιστικές ε-
ταιρείες. 

ΝΔ 400/70 
(άρθρο 52) 
Ν. 3492/06 
(άρθρο 29) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

 70.000.000 

         
4 Απαλλάσσονται από το φόρο ασφαλί-

στρων τα ασφάλιστρα που καταβάλλει σε 
ασφαλιστικές εταιρείες η Τράπεζα Εμπο-

ρίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πό-
ντου. 

 Τράπεζα Εμπορί-
ου και Ανάπτυξης 
του Εύξεινου Πό-

ντου. 

Ν. 2380/96 
Ν. 3492/06 
(άρθρο 29) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         

 Α.  ΚΟΙΝΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕ        
         

1 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα και η 

ηλεκτρική ενέργεια, η αλκοόλη, τα αλ-
κοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιη-
μένα καπνά που προορίζονται: 
α) για παράδοση στα πλαίσια διπλωμα-

τικών ή προξενικών σχέσεων, 
β) για αναγνωρισμένους διεθνείς οργανι-

σμούς και για τα μέλη των οργανι-
σμών αυτών, 

γ) για τις  ένοπλες δυνάμεις και τις πολι-
τικές 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 συμφω-
νίας που έχει συναφθεί με τρίτες χώ-

ρες ή διεθνείς οργανισμούς, 
ε) για εφοδιασμό ξένων πολεμικών πλοί-

ων και αεροσκαφών και 

στ) για εφοδιασμό (καπνικά-αλκοολούχα) 
πλοίων γραμμών εξωτερικού και αε-
ροσκαφών διεθνών πτήσεων. 

Οι προϋποθέσεις χορήγη-
σης και οι χορηγούμενες 

ποσότητες, καθορίζονται με 
αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών, ενώ υπάρ-
χουν και πρόσθετοι περιο-

ρισμοί για τις επιμέρους 
περιπτώσεις. Έτσι για την 
περίπτωση (β) η απαλλαγή 
δίνεται μέσα στα όρια και 

σύμφωνα με τις προϋποθέ-
σεις 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-
σμοί, ένοπλες δυ-

νάμεις, ναυτιλια-
κές και αεροπορι-
κές εταιρείες. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 68) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 12 της 
οδηγίας 

2008/118/ΕΚ, 
όπως ισχύει. 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 

σχέσεις). 

 3.481.359 

         
2 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης: 
α) τα προϊόντα που διατίθενται από τα 

καταστήματα αφορολογήτων ειδών σε 
επιβάτες με προορισμό τρίτη χώρα (ε-
κτός ΕΕ) και 

β) τα προϊόντα που μεταφέρονται στις 

προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών 
που προέρχονται από τρίτες χώρες. 

Οι ποσότητες προϊόντων κα-
τά άτομο ή κατά ταξίδι δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα 

όρια της ποσοτικής και κα-
τά αξία ατέλειας που προ-
βλέπεται από τις διατάξεις 
του ν. 3763/09. 

Ταξιδιώτες Ν. 2960/01 
(άρθρο 67, 
παρ. 2) 

ΠΔ 86/79 
(άρθρο 19) 
Ν. 3763/09 
(άρθρο 20) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-

σμός). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 

 Β.  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ        
         

1 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα τα 
οποία παραλαμβάνονται για να χρησι-

μοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσι-
πλοΐα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης συμπεριλαμβανομένης και της ε-
παγγελματικής αλιείας. 

Η απαλλαγή δεν ισχύει σε 
περίπτωση χρησιμοποίησης 
των ενεργειακών προϊόντων 

σε ιδιωτικά σκάφη αναψυ-
χής. 

Ναυτιλιακές και 
αλιευτικές εταιρεί-
ες. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 1, περ. 

β) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 14, παρ. 
1, περ. γ’ οδηγί-
ας 2003/96/ 

ΕΚ - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη (ε-
μπόριο/ τουρι-

σμός). 

 86.026.858 
(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 

περίπτωση 
Β2) 

         
2 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα, τα 

οποία παραλαμβάνονται με σκοπό τον 
εφοδιασμό αεροσκαφών, που εκτελούν 
αεροπορικές μεταφορές. 

Η απαλλαγή δεν ισχύει για 
αεροσκάφη που εκτελούν 

ιδιωτικές πτήσεις αναψυ-
χής. 

Αεροπορικές εται-
ρείες. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 

παρ. 1, περ. 
α) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 14, παρ. 
1, περ. β’ οδηγί-

ας 2003/96/ 
ΕΚ - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη (ε-

μπόριο/ τουρι-
σμός). 

 86.026.858 
 (συμπερι-

λαμβάνεται 
και η περί-
πτωση Β1) 

         
3 Δεν θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επι-

βολής φόρου η κατανάλωση ενεργειακών 
προϊόντων στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
τους. 

Η κατανάλωση πρέπει να 

γίνεται για τους σκοπούς 
της παραγωγής αυτής και 
όχι για την κίνηση οχημά-
των. 

Διυλιστήρια πε-

τρελαίου. 

Ν. 2960/01 

(άρθρο 74, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 21, παρ. 

3 οδηγίας 2003 
/96/ΕΚ - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 

(βιομηχανία). 

  

         
4 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης το πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης που υπάγεται στους κωδικούς 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) 
27.10.19.41 και 27.10.19.45 και προο-
ρίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 

ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών. 

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-

κών καθορίστηκαν οι προ-
ϋποθέσεις και ο έλεγχος της 
νόμιμης χρησιμοποίησης 
του πετρελαίου εσωτερικής 

καύσης  που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί αποκλει-
στικά ως ηλεκτρομονωτικό 
υλικό ηλεκτρικών μετα-

Βιομηχανίες που 
κατασκευάζουν 

ηλεκτρικούς με-
τασχηματιστές. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 

παρ. 1, περ. 
δ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 2 παρ. 4, 
εδαφ. β’ οδηγίας 

2003/96 /ΕΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-

χανία). 

 1.232.382 
(συμπεριλαμ-

βάνεται και η 
περίπτωση 
Β9) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σχηματιστών. 

         
5 Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευ-
ρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσω-
τερικής καύσης κίνησης του κωδικού ΣΟ 

27.10.19.41 που χρησιμοποιείται από 
τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχει-
ρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, 
στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξο-

πλισμό και στα οχήματα που σύμφωνα 
με τον προορισμό τους χρησιμοποιού-
νται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν 
λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσι-

ες οδούς. 

Με αποφάσεις του Υπουρ-

γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών καθορίζεται η δια-
δικασία επιστροφής του 

ΕΦΚ και ο τρόπος ελέγχου 
της νόμιμης χρησιμοποίη-
σης του πετρελαίου για το 
οποίο χορηγείται επιστροφή 

του φόρου αυτού. 

Βιομηχανίες, βιο-

τεχνίες. 

Ν. 2960/01 

(άρθρο 78, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 8 της ο-

δηγίας 2003/ 
96/ΕΚ - Οικο-
νομικές σχέσεις 

και ανάπτυξη 
(βιομηχανία). 

 7.980.294 

         
6 Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευ-

ρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσω-
τερικής καύσης κίνησης που χρησιμο-
ποιείται από τις ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις. 

Με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-

νομικών καθορίζεται η δια-
δικασία επιστροφής του 
ΕΦΚ και ο τρόπος ελέγχου 
της νόμιμης χρησιμοποίη-

σης του πετρελαίου για το 
οποίο χορηγείται επιστροφή 
του φόρου αυτού. 

Ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 

παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 8 της ο-
δηγίας 2003/ 

96/ΕΚ - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(τουρισμός). 

 1.392.237 

         

7 Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευ-
ρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσω-
τερικής καύσης κίνησης που χρησιμο-

ποιείται από τα δημόσια και ιδιωτικά νο-
σηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα. 

Με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών καθορίζεται η δια-
δικασία επιστροφής του 

ΕΦΚ και ο τρόπος ελέγχου 
της νόμιμης χρησιμοποίη-
σης του πετρελαίου για το 
οποίο χορηγείται επιστροφή 

του φόρου αυτού. 

Δημόσια και ιδιω-
τικά νοσηλευτικά 
και προνοιακά ι-
δρύματα. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 8 της ο-
δηγίας 2003/ 
96/ΕΚ – Υγεία 
(περίθαλψη). 

 1.504.438 

         
8 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης οι αρωματικοί υδρογονάν-
Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-

Βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

 2.971.967 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
θρακες και μείγματα (βενζένιο, ξυλένιο, 
τολουένιο) που προορίζονται να χρησι-
μοποιηθούν από βιομηχανίες ή βιοτεχνί-

ες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των 
προϊόντων τους. 

κών καθορίζονται οι προϋ-
ποθέσεις και η διαδικασία 
παραλαβής με απαλλαγή 

από τον ΕΦΚ και ο έλεγχος 
της νόμιμης χρησιμοποίη-
σης αρωματικών υδρογο-

νανθράκων που προορίζο-
νται να χρησιμοποιηθούν 
από τις χημικές βιομηχανί-
ες ή βιοτεχνίες αποκλειστι-

κά ως πρώτες ύλες για την 
παραγωγή προϊόντων. 

παρ. 1, περ. 
στ) 

νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

         
9 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης που υπάγεται στους κωδικούς 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) 
27.10.19.41 και 27.10.19.45, το φωτι-

στικό πετρέλαιο (κηροζίνη), το ελαφρύ 
πετρέλαιο (white spirit) καθώς και τα 
άλλα ελαφρά λάδια που παραλαμβάνο-
νται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και 

προορίζονται να χρησιμοποιηθούν απο-
κλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγω-
γή των προϊόντων τους. 

Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομι-
κών καθορίστηκε η διαδι-
κασία παραλαβής με απαλ-
λαγή από τον ΕΦΚ και ο 

έλεγχος της νόμιμης χρη-
σιμοποίησης του πετρελαί-
ου εσωτερικής καύσης, του 
φωτιστικού πετρελαίου, του 

ελαφρού πετρελαίου και 
των άλλων ελαφρών λαδιών 
που παραλαμβάνονται από 
βιομηχανίες ή βιοτεχνίες 

και προορίζονται να χρησι-
μοποιηθούν αποκλειστικά 
ως πρώτη ύλη για την πα-
ραγωγή των προϊόντων τους. 

Βιομηχανίες και 

βιοτεχνίες. 

Ν. 2960/01 

(άρθρο 78, 
παρ. 1, 
περ. ε) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

 1.232.382 

(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
περίπτωση 
Β4) 

         
10 Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει-

δικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχε-
ται σε 299 ευρώ το χιλιόλιτρο στη βενζί-

νη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του 
ν. 3686/57 (ΦΕΚ 64Α) και δασικών συ-
νεταιρισμών άρθρου 5 του ν. 827/78 
(ΦΕΚ 194Α). 

Η βενζίνη να χρησιμοποιεί-
ται για γεωργικές χρήσεις 
και στη δασοκομία. 

Γεωργικές χρήσεις 
και δασοκομία (υ-
λοτομία κ.λπ.) 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 2, 

περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία / 
δασοκομία / 

κτηνοτροφία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

11 Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 
ΕΦΚ, που ανέρχεται σε 230 ευρώ το χι-

λιόλιτρο στο φωτιστικό πετρέλαιο (κηρο-
ζίνη που χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
θέρμανσης. 

Να χρησιμοποιείται κατά τη 
χειμερινή περίοδο, από 15 

Οκτωβρίου μέχρι 30 Απρι-
λίου κάθε έτους, αποκλει-
στικά και μόνο για τη λει-

τουργία κεντρικών συστη-
μάτων θέρμανσης (καλορι-
φέρ) ή άλλων μέσων για τη 
θέρμανση ανθρώπων στους 

χώρους κατοικίας, διαμο-
νής ή εργασίας τους. 

Όσοι χρησιμοποι-
ούν κηροζίνη θέρ-

μανσης, σύμφωνα 
με τις έναντι προ-
ϋποθέσεις. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 73, 

παρ. 2, 
περ. α) 

Από 15/10 
έως 30/4 

κάθε ημε-
ρολογια-
κού έτους. 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 

πρόνοιας). 

 498.849 

         
12 Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 

ΕΦΚ 230 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για το πε-
τρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρ-
μανσης που τίθεται σε ανάλωση κατά τη 
χειμερινή περίοδο. 

Να χρησιμοποιείται κατά τη 

χειμερινή περίοδο, από 15 
Οκτωβρίου μέχρι 30 Απρι-
λίου κάθε έτους, αποκλει-
στικά και μόνο για τη λει-

τουργία κεντρικών συστη-
μάτων θέρμανσης (καλορι-
φέρ) ή άλλων μέσων για τη 
θέρμανση ανθρώπων στους 

χώρους κατοικίας, διαμο-
νής ή εργασίας τους. 

Όσοι χρησιμοποι-

ούν πετρέλαιο 
θέρμανσης, σύμ-
φωνα με τις έναντι 
προϋποθέσεις. 

Ν. 2960/01 

(άρθρο 73, 
παρ. 2, 
περ. α) 

Από 15/10 

έως 30/4 
κάθε ημε-
ρολογια-
κού έτους. 

Κοινωνική πολι-

τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

 114.524.500 

         
13 Ορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 200 ευρώ ανά 

χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης κινητήρων που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά στη γεωργία. Για την εν λό-
γω χρήση εφαρμόζεται ο κανονικός συ-

ντελεστής του πετρελαίου εσωτερικής 
καύσης κινητήρων και επιστρέφεται η 
διαφορά μεταξύ του κανονικού συντελε-
στή και του συντελεστή των 200 ευρώ. 

Με κοινή υπουργική από-

φαση καθορίζονται οι όροι, 
οι προϋποθέσεις, τα δικαι-
ούχα προς επιστροφή πρό-
σωπα, οι ποσότητες για τις 

οποίες υπολογίζεται η επι-
στροφή του ΕΦΚ και ο έ-
λεγχος της νόμιμης χρησι-
μοποίησης του πετρελαίου 

εσωτερικής καύσης  κινη-
τήρων, το οποίο χρησιμο-
ποιείται αποκλειστικά στη 
γεωργία. 

Οι αγρότες όπως 

αυτοί προσδιορί-
ζονται στην ΚΥΑ. 

Ν. 2960/01 

(άρθρο 78, 
παρ. 5) 

Έως 

30/9/16. 

Άρθρο 8, παρ. 2 

της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ – 
Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία / 

κτηνοτροφία). 

 72.476.378 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

14 Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει-
δικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχε-

ται σε 0,29 ευρώ ο μετρικός τόνος στα 
υγραέρια και το μεθάνιο που χρησιμο-
ποιείται στη γεωργία. 

Να χρησιμοποιούνται για 
την πρωτογενή παραγωγή 

αυτούσιων γεωργικών προ-
ϊόντων. 

Αγρότες Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 

παρ. 2, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρα 8 και 15 
της οδηγίας 

2003/96/ΕΚ – 
Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία / 

δασοκομία / 
κτηνοτροφία). 

  

         
15 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 συ-
ντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλω-

σης, εφαρμόζονται ανάλογα και σε προ-
ϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται 
στο άρθρο 72 του ν. 2960/01, εφόσον 
αυτά χρησιμοποιούνται ως υποκατάστα-

τα ενεργειακών προϊόντων, προορίζονται 
για τις ίδιες με τα προϊόντα που υποκα-
θιστούν χρήσεις και τελούν υπό φορολο-
γικό έλεγχο για τη διαπίστωση της νόμι-

μης χρησιμοποίησής τους. 

Υποκατάστατα πετρελαιοει-

δών εφόσον προορίζονται 
για τις ίδιες χρήσεις με τα 
προϊόντα που υποκαθι-
στούν. 

Οι χρησιμοποιού-

ντες υποκατάστα-
τα πετρελαιοειδών. 

Ν. 2960/01 

(άρθρο 78, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία / εμπόριο 

/ τουρισμός). 

  

         
16 Υπόκειται σε μηδενικό συντελεστή ειδι-

κού φόρου κατανάλωσης το φυσικό αέ-

ριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κι-
νητήρων. 

Φυσικό αέριο που χρησι-
μοποιείται ως καύσιμο κι-

νητήρων για προώθηση ο-
χημάτων. 

Οι χρησιμοποιού-
ντες φυσικό αέριο 

κινητήρων. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 73, 

παρ. 1, περ. 
ιστ) 

Μέχρι 
31/12/13. 

Άρθρο 15 παρ. 
1, περ. ζ οδηγί-

ας 2003/96/ 
ΕΚ - Περιβάλ-
λον (αντιμετώπι-
ση ρύπανσης). 

 1.700.752 

         
17 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και 
οπτάνθρακας (κοκ) της ΣΟ 2701, 2702 

και 2704 που χρησιμοποιούνται απο-
κλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών καθορίζονται οι όροι 

και οι διατυπώσεις για την 
απαλλαγή από τον ΕΦΚ και 
ο έλεγχος της νόμιμης χρη-
σιμοποίησης του λιθάνθρα-

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 1, 

περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 14, παρ. 
1, περ. α της 
οδηγίας 2003/ 

96/ΕΚ – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(βιομηχανία / 

 252.858.070 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 

οι περιπτώ-
σεις Β18 και 
Β19) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κα, λιγνίτη και οπτάνθρακα 
(κοκ) που χρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. 

βιοτεχνία). 

         

18 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και 
οπτάνθρακας (κοκ) της ΣΟ 2701, 2702 
και 2704 που χρησιμοποιούνται στην 

ορυκτολογική κατεργασία. 

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών καθορίζονται οι όροι 
και οι διατυπώσεις για την 

απαλλαγή από τον ΕΦΚ και 
ο έλεγχος της νόμιμης χρη-
σιμοποίησης του λιθάνθρα-
κα, λιγνίτη και οπτάνθρακα 

(κοκ) που χρησιμοποιού-
νται στην ορυκτολογική κα-
τεργασία. 

Βιομηχανίες ή βι-
οτεχνίες που χρη-
σιμοποιούν τα εν 
λόγω προϊόντα 

στην ορυκτολογι-
κή κατεργασία. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 1, 
περ. η) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 2, παρ. 
4, περ. β της 
οδηγίας 2003/ 
96/ΕΚ – Οικο-

νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(βιομηχανία / 
βιοτεχνία). 

 252.858.070 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-

σεις Β17 και 
Β19) 

         

19 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και 
οπτάνθρακας (κοκ) της ΣΟ 2701, 2702 
και 2704 που χρησιμοποιούνται για χη-

μική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και με-
ταλλουργική κατεργασία. 

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών καθορίζονται οι όροι 
και οι διατυπώσεις για την 

απαλλαγή από τον ΕΦΚ και 
ο έλεγχος της νόμιμης χρη-
σιμοποίησης του λιθάνθρα-
κα, λιγνίτη και οπτάνθρακα 

(κοκ) που χρησιμοποιού-
νται για χημική αναγωγή, 
ηλεκτρολυτική και μεταλ-
λουργική κατεργασία. 

Βιομηχανίες ή βι-
οτεχνίες που χρη-
σιμοποιούν τα εν 
λόγω προϊόντα για 

χημική αναγωγή, 
ηλεκτρολυτική και 
μεταλλουργική 
κατεργασία. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 1, 
περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 2, παρ. 
4, περ. β της 
οδηγίας 2003/ 
96/ΕΚ – Οικο-

νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(βιομηχανία / 
βιοτεχνία).  

 252.858.070 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-

σεις Β17 και 
Β18) 

         
20 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης η ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται και χρησιμοποιείται για ιδία 

χρήση, εφόσον προέρχεται από αιολική, 
ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέρ-
γεια και ενέργεια κυμάτων. 

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών καθορίζεται η 
διαδικασία απαλλαγής της 

ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται και χρησιμοποι-
είται για ιδία χρήση, εφό-
σον προέρχεται από αιολι-

Όσοι παράγουν 
και χρησιμοποι-
ούν για ιδία χρή-

ση ηλεκτρική ε-
νέργεια, εφόσον 
προέρχεται από 
αιολική, ηλιακή, 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 1, 

περ. ι) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 15, παρ. 
1, περ. β πρώτη 
παύλα της οδη-

γίας 
2003/96/ΕΚ. 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

 - 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κή, ηλιακή, γεωθερμική, 
παλιρροϊκή ενέργεια και 
ενέργεια κυμάτων. 

γεωθερμική, πα-
λιρροϊκή ενέργεια 
και ενέργεια κυ-

μάτων. 

νάπτυξη (ενέρ-
γεια) 

         
21 Απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ η ηλεκτρική 

ενέργεια που χρησιμοποιείται για γεωρ-
γική χρήση. 

Να χρησιμοποιείται για γε-

ωργική χρήση. 

Αγρότες Ν. 2960/01 

(άρθρο 78 
παρ. 1, περ. 
ια) 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 15, 

παρ.3 
Οδηγία 
2003/96/ΕΚ 

 11.945.970 

         

22 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης η ηλεκτρική ενέργεια της ΣΟ 
2716 που χρησιμοποιείται για χημική 
αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουρ-

γική κατεργασία. 

Δεν έχει εκδοθεί ακόμα η 
σχετική ΑΥΟ. 

Βιομηχανίες. 
Βιοτεχνίες που 
χρησιμοποιούν το 
εν λόγω προϊόν για 

χημική αναγωγή, 
ηλεκτρολυτική και 
μεταλλουργική 
κατεργασία. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78 
παρ. 1, περ. 
θ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 2, π[αρ. 
4, περ. β’ της 
οδηγίας 
2003/96/ΕΚ. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία/βιοτεχνία) 

   

         
 Γ.  ΒΙΟΜΗΦΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ        
         

1 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης και κάθε εισφορά υπέρ τρί-
των ή τυγχάνουν επιστροφής ή συμψη-
φισμού των φόρων αυτών, εφόσον έχουν 
καταβληθεί, τα εξής βιομηχανοποιημένα 

καπνά: 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 

των απαλλαγών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών. 

 Ν. 2960/01 

(άρθρο 102) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / εμπόρι-
ο). 

  

         
 α) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που 

καταστρέφονται σύμφωνα με τη δια-

δικασία που ορίζεται στο άρθρο 105 
του ν. 2960/01, 

 Καπνοβιομηχανί-
ες και εισαγωγείς 

από την αλλοδαπή 
βιομηχανοποιη-
μένων καπνών. 

   Όλες οι κα-
πνοβιομηχα-

νίες και εισα-
γωγείς από 
την αλλοδαπή 
βιομηχανο-

ποιημένων 
καπνών. 

 

         
 β) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που  Καπνοβιομηχανί-    Όλες οι κα-  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
προορίζονται αποκλειστικά για επι-
στημονικές δοκιμές, καθώς και για 
δοκιμές σχετικές με την ποιότητά 

τους, 

ες πνοβιομηχα-
νίες. 

         
 γ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που 

επαναχρησιμοποιούνται από τον κα-
πνοβιομήχανο και 

 Καπνοβιομηχανί-

ες 

   Όλες οι κα-

πνοβιομηχα-
νίες. 

 

         
 δ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που 

διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσω-
πικό των καπνοβιομηχανιών. 

 Εργατοτεχνικό 

προσωπικό κα-
πνοβιομηχανιών. 

   876 760.110 

         
 Δ. ΑΙΘΤΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟ-

ΛΟΤΦΑ ΠΟΣΑ 

       

         
1 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ-

ϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του 
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον 
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμο-
ποιούνται για ιατρικούς σκοπούς στα νο-

σοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νο-
σηλευτικά ιδρύματα, δημοσίου ή ιδιωτι-
κού δικαίου. 

Οι ποσότητες, οι όροι, οι 
διατυπώσεις και οι λεπτο-

μέρειες εφαρμογής των α-
παλλαγών ρυθμίζονται με 
αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-

κών. 

Νοσοκομεία, κλι-
νικές κ.λπ. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 

παρ. 1, 
περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
2, περ. γ της 

οδηγίας 92/83/ 
ΕΟΚ – Υγεία 
(περίθαλψη). 
 

 5.064.248 

         

2 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης η ισοπροπυλική αλκοόλη 
που προορίζεται: 
α) για φαρμακευτική χρήση καθώς και 

β) εκείνη που κατόπιν μετουσιώσεως 
προορίζεται για βιομηχανικές ή βιο-
τεχνικές χρήσεις. 

 

Οι ποσότητες, οι όροι, οι 
διατυπώσεις και οι λεπτο-
μέρειες εφαρμογής των α-
παλλαγών ρυθμίζονται με 

αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών. 

Βιομηχανίες, βιο-
τεχνίες. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιοτε-
χνία / βιομηχα-

νία). 

 1.524.315 

         
3 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ-
ϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
των απαλλαγών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Υπουρ-

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής ξυδιού. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1, 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. γ της 
οδηγίας 92/83/ 

 58.425.909 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον 
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμο-
ποιούνται για την παραγωγή ξυδιού 

σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού ΣΟ 
2209. 

γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών. 

περ. γ) ΕΟΚ - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 

(βιομηχανία / 
βιοτεχνία). 

         

4 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ-
ϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του 
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον 

όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμο-
ποιούνται 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 Οικονο-
μίας 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 Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
των απαλλαγών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-

νομικών. 

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής φαρμά-
κων. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1,  
περ. δ), ό-

πως τροπο-
ποιήθηκε με 
το 
ν.3583/07. 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. δ της 
οδηγίας 92/83/ 
ΕΟΚ – Υγεία 

(περίθαλψη). 
 

 21.197.399 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-

σεις Δ7, Δ9, 
Δ10) 

         
5 Ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλω-

σης αιθυλικής αλκοόλης, εφαρμόζεται 
μειωμένος κατά 50%, έναντι του ισχύο-

ντος κανονικού συντελεστή, για την αι-
θυλική αλκοόλη που προορίζεται για την 
Παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο 
τσίπουρο και την τσικουδιά. 

 Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής και ε-
μπορίας ποτών. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 81, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 23, παρ. 
2 όπως οδηγίας 
92/83/ΕΟΚ –  

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-

χνία/εμπόριο) 
 

 59.417.097 
(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 

περίπτωση 
Δ6) 

         
6 Ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλω-

σης αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζεται 
μειωμένος κατά 50%, έναντι του ισχύο-
ντος κανονικού συντελεστή, στην περιο-
χή Δωδεκανήσου, για την αιθυλική αλ-

Οι προϋποθέσεις και οι ό-

ροι χορήγησης καθορίζο-
νται με αποφάσεις του Υ-
πουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

Επιχειρήσεις πα-

ραγωγής και ε-
μπορίας ποτών 
στα Δωδεκάνησα. 

Ν. 2960/01 

(άρθρο 81, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 7, παρ. 1 

όπως οδηγίας 
92/ 84/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

 59.417.097 

(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
περίπτωση 
Δ5) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κοόλη 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 εισά-
γονται στην περιοχή αυτή από τρίτες χώ-

ρες. Η ίδια μείωση φόρου ισχύει και για 
την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποι-
είται στην περιοχή αυτή για την παραγω-
γή των παραπάνω ποτών και προϊόντων. 

νάπτυξη (τουρι-
σμός / εμπόριο 
/ βιομηχανία / 

βιοτεχνία). 
 

         
7 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ-
ϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του 

ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον 
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμο-
ποιούνται για τον ψεκασμό αρτοσκευα-
σμάτων και παραλαμβάνονται από βιο-

μηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυ-
τόματα μηχανήματα ψεκασμού των αρ-
τοσκευασμάτων αυτών. 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
των απαλλαγών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Υπουρ-

γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών. 

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής αρτο-
σκευασμάτων που 

διαθέτουν αυτόμα-
τα μηχανήματα 
ψεκασμού. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83 
παρ. 1 περ. 

ι), όπως 
προστέθηκε 
με το ν. 
3156/ 03 

(άρθρο 27,  
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-

χανία / βιοτε-
χνία). 

 21.197.399 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 

οι περιπτώ-
σεις Δ4, Δ9 
και Δ10) 

         

8 Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συ-
ντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, 
έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελε-
στή, για τη μπύρα που παράγεται στη 

χώρα μας ή στα άλλα κράτη-μέλη της 
ΕΕ από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, 
εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει 
τα 200.000 εκατόλιτρα ετησίως. 

α) Η παραγωγή τους να μην 
υπερβαίνει τα 200.000 
εκατόλιτρα ετησίως, 

β) Να είναι νομικώς και οι-

κονομικώς ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε άλλα, 

γ) να χρησιμοποιούν δικές 
τους εγκαταστάσεις και 

δ) να μη λειτουργούν βάσει 
αδείας εκμεταλλεύσεως 
άλλου επιτηδευματία. 

Μικρά ζυθοποιεία. Ν. 2960/01 
(άρθρο 87, 
παρ. 3) όπως 
προστέθηκε 

με το ν. 
3156/03 
(άρθρο 27, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-

χνία). 

 6.680.330 

         

9 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ-
ϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του 
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
των απαλλαγών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-

Παραγωγοί αρω-
ματικών ουσιών ή 
ειδών διατροφής 
και μη αλκοολού-

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1, περ. 
ε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. ε’ της 
οδηγίας 92/83/ 
ΕΟΚ – Οικονο-

 21.197.399 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμο-
ποιούνται για την παραγωγή αρωματικών 
ουσιών που προορίζονται για την παρα-

γωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολού-
χων ποτών, με ογκομετρικό τίτλο μέχρι 
και 1,2%. 

νομικών. χων ποτών. μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(βιομηχανία / 

βιοτεχνία / ε-
μπόριο). 
 

σεις Δ4, Δ7 
και Δ10) 

         
10 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ-
ϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του 

ν.2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον 
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμο-
ποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά 
ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή 

ειδών διατροφής γεμιστών ή όχι. 

Η περιεχόμενη αιθυλική 
αλκοόλη δεν πρέπει να υ-
περβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυ-

δρης αιθυλικής αλκοόλης 
ανά 100 χιλιόγραμμα προ-
ϊόντος για τις σοκολάτες και 
τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλι-

κής αλκοόλης ανά 100 χι-
λιόγραμμα προϊόντος για 
άλλα προϊόντα. Οι λεπτο-
μέρειες εφαρμογής των α-

παλλαγών ρυθμίζονται με 
αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών. 

Παραγωγοί ειδών 
διατροφής. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1, περ. 

στ), όπως 
τροποποιή-
θηκε με το ν. 
3583/07. 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. στ’ της 
οδηγίας 92/83/ 

ΕΟΚ - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(βιομηχανία / 

βιοτεχνία / ε-
μπόριο). 

 21.197.399 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 

οι περιπτώ-
σεις Δ4, Δ7 
και Δ9) 

         
11 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ-
ϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του 

ν.2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον 
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμο-
ποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για 
τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών 

παραγωγής ή για επιστημονικούς σκο-
πούς. 

Οι ποσότητες, οι όροι, οι 
διατυπώσεις και οι λεπτο-
μέρειες εφαρμογής των α-

παλλαγών ρυθμίζονται με 
αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών. 

Επιστημονικά ερ-
γαστήρια κ.λπ. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1, περ. 

ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη  

(έρευνα). 
 

 11.375 

         
12 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ-
ϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του 
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον 
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν χρησιμο-

Οι ποσότητες, οι όροι, οι 

διατυπώσεις και οι λεπτο-
μέρειες εφαρμογής των α-
παλλαγών ρυθμίζονται με 
αποφάσεις του Υπουργού 

Επιστημονικά ερ-

γαστήρια κ.λπ. 

Ν. 2960/01 

(άρθρο 83, 
παρ. 1, περ. 
η) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη  
(έρευνα). 

 200.802 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ποιούνται για σκοπούς επιστημονικής 
έρευνας. 

Οικονομίας και Οικονομι-
κών. 

         

13 Εφαρμόζεται εφάπαξ και κατ’ αποκοπή 
φορολόγηση 0,59 ευρώ ανά χιλιόγραμμο 
ετοίμου προϊόντος στο τσίπουρο ή την 

τσικουδιά που παρασκευάζεται από α-
πόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών και 
λοιπών επιτρεπομένων υλών από τους 
μικρούς αποσταγματοποιούς (Διήμε-

ρους), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 7 παρ. Ε’  του ν. 2969/01. 

Να κατέχουν ή να χρησι-
μοποιούν άμβυκα απόστα-
ξης στεμφύλων με χωρητι-

κότητα έως 130 λίτρων. 

Γεωργοί κατέχο-
ντες ή καλλιερ-
γούντες αμπέλους. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 82) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

≈33.000 41.943.970 

         
14 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ-
ϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του 
ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον 
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν διανέμο-

νται με τη μορφή αιθυλικής αλκοόλης, η 
οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για 
τη μετουσίωση. 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 

των απαλλαγών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών. 

Αγοραστές αιθυλι-

κής αλκοόλης. 

Ν. 2960/01 

(άρθρο 83, 
παρ. 1, περ. 
α) 

Απεριόρι-

στη 

Άρθρο 27, παρ. 

1, περ. α’ της 
οδηγίας 92/83/ 
ΕΟΚ - Οικονο-
μικές σχέσεις 

και ανάπτυξη 
(βιομηχανία / 
βιοτεχνία). 

 75.140.985 

         
15 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ-
ϊόντα που ορίζονται από το άρθρο 80 του 

ν. 2960/01, ότι περιλαμβάνονται στον 
όρο «αιθυλική αλκοόλη», όταν έχουν υ-
ποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας ή 

νομοθεσίας άλλου κράτους-μέλους. 

Να μη χρησιμοποιούνται 
στην παρασκευή οποιουδή-
ποτε προϊόντος που προορί-

ζεται για ανθρώπινη κατα-
νάλωση.  Οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής των απαλλαγών 
ρυθμίζονται με αποφάσεις 

του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών. 

Αγοραστές αιθυλι-
κής αλκοόλης, βι-
ομηχανίες, βιοτε-

χνίες κ.λπ. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1, περ. 

β) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. β της 
οδηγίας 92/83/ 

ΕΟΚ - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(βιομηχανία / 

βιοτεχνία). 

 143.093.727 
 

         
16 Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προ-

ϊόντα που περιλαμβάνονται στον όρο 
«κρασί» όπως ορίζονται με το άρθρο 90 
του ν. 2960/01 είναι μηδέν (0) ευρώ. 

 Επιχειρήσεις πα-

ραγωγής και ε-
μπορίας οίνου. 

Ν. 2960/01 

(άρθρο 91) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία/ εμπόριο) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

17 Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προ-
ϊόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 

92 του ν. 2960/01 (ποτά παρασκευαζό-
μενα με ζύμωση εκτός από κρασί και 
μπύρα), είναι μηδέν (0) ευρώ. 

 Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής και ε-

μπορίας ποτών. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 93) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία/ εμπόριο) 

  

         
18 Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συ-

ντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, 
έναντι του ισχύοντος για τα ενδιάμεσα 

προϊόντα του άρθρου 88 του ν.2960/01, 
στα προϊόντα που ορίζονται στις παρα-
γράφους 6 & 7 του σημείου Β του Πα-
ραρτήματος ΙΙΙ του καν. ΕΚ της επιτρο-

πής 606/2009 (EEL 193/24-7-2009). 
Οίνος γλυκύς φυσικός (κρασιά λικέρ). 

 Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής και ε-
μπορίας ποτών. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 89) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-

χανία / βιοτε-
χνία/ εμπόριο) 

 440.396 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσονται από το 80% του τέλους 

ταξινόμησης τα δωρεάν παραχωρούμενα 
στο Δημόσιο επιβατικά αυτοκίνητα. Επί-

σης, απαλλάσσονται από το 90% του 
προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης τα 
φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται 
για το Δημόσιο. 

Δωρεάν παραχωρούμενα. Δημόσιες υπηρε-
σίες. 

Ν. 4257/62 
(άρθρο 13) 
Ν. 2960/01 

(άρθρο 132 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Απαλλάσσονται από το 80% του τέλους 
ταξινόμησης τα δωρεάν παραχωρούμενα 
σε δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις επιβατικά αυτοκίνητα. 
Επίσης, απαλλάσσονται από το 90% του 
τέλους ταξινόμησης τα φορτηγά που 
προορίζονται για δήμους, κοινότητες και 

νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. 
 
 

Δωρεάν παραχωρούμενα. Δήμοι και Κοινό-
τητες - Νομαρχια-
κές Αυτοδιοική-

σεις. 

Ν. 3686/57 
(άρθρο 6) 
ΑΝ 36/68 

(άρθρο 8) 
ΑΝ 2187/94 
(άρθρο 16) 
Ν. 2960/01 

(άρθρο 132 
παρ. 3) 
Ν. 2218/94 
(άρθρο 38 

παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
3 
 

Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-
σης τα πλωτά μέσα και τα αυτοκίνητα 

οχήματα που παραχωρούνται με δωρεά 
στην Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστι-
κό Σώμα, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Α-
κτοφυλακή. 

 

Δωρεάν παραχωρούμενα Ελληνική Αστυνο-
μία, Πυροσβεστι-

κό Σώμα, Λιμενι-
κό Σώμα 
-Ελληνική Ακτο-
φυλακή. 

Ν. 4138/13 
(άρθρο 13) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

75 
(περιπτώσεις 

1, 2, 3) 

714.927 

         
4 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης τα αυτοκίνητα οχήματα που παρα-

λαμβάνονται στο πλαίσιο διπλωματικών 
ή προξενικών σχέσεων, αυτοκίνητα που 
παραλαμβάνονται από διεθνείς οργανι-
σμούς και δυνάμεις του ΝΑΤΟ. 

Τα αυτοκίνητα πρέπει να 
παραλαμβάνονται στο 

πλαίσιο των διπλωματικών 
ή προξενικών σχέσεων – στα 
όρια που καθορίζονται από 
τις διεθνείς συμβάσεις για 

τους διεθνείς οργανισμούς. 

Πρεσβείες, προξε-
νεία, διεθνείς ορ-

γανισμοί, ΝΑΤΟ. 

Ν.Δ.503/70,  
Ν.Δ. 90/75, 

Ν. 2799/54, 
Ν. 2960/01 
(άρθρο 132) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

128 3.245.895 

         
5 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη- Τα ασθενοφόρα να παρα- Το Υπουργείο Υ- Ν. 2960/01 Απεριόρι- Υγεία (περίθαλ- 30 381.942 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σης τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα που πα-
ραλαμβάνονται από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Περι-
φερειακά Συστήματα Υγείας Πρόνοιας 
(ΠΕΣΥΠ) και αποκεντρωμένες μονάδες 
αυτών, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοή-

θειας (ΕΚΑΒ), καθώς και νοσοκομεία 
που λειτουργούν ως νπιδ επιχορηγούμε-
να από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

λαμβάνονται από το Υ-
πουργείο Υγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης, τα ΠΕ-
ΣΥΠ και αποκεντρωμένες 
μονάδες αυτών, το ΕΚΑΒ, 
καθώς και νοσοκομεία που 

λειτουργούν ως νπιδ επιχο-
ρηγούμενα από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 

γείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, 

τα ΠΕΣΥΠ και 
αποκεντρωμένες 
μονάδες αυτών, το 
ΕΚΑΒ, καθώς και 

νοσοκομεία που 
λειτουργούν ως 
νπιδ, επιχορη-
γούμενα από τον 

κρατικό προϋπο-
λογισμό. 

(άρθρο 132 
παρ. 9) 

Ν. 3259/04 
(άρθρο 32) 

στη ψη). 

         
6 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης τα επιβατικά αυτοκίνητα των Ιερών 
Μονών του Αγίου Όρους. 

Προσκόμιση από τις ιερές 

μονές εγγράφου της Ιεράς 
Κοινότητας του Αγίου Ό-
ρους, με το οποίο παρέχε-
ται σχετική έγκριση για τα 

αιτούμενα αυτοκίνητα. 

Ιερές μονές του 

Αγίου Όρους. 

Ν. 2187/94 

Άρθρο 16 
και άρθρο 
167 του κα-
ταστατικού 

χάρτη. 
Ν. 2960/01 
(άρθρο 132, 

παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Πολιτισμός 

(θρησκεία). 

17 75.438 

         
7 Απαλλάσσεται από το 80% του τέλους 

ταξινόμησης το επιβατικό αυτοκίνητο 

όμοιο ή μικρότερου κυβισμού από αυτό 
που καταστράφηκε, λόγω τρομοκρατικών 
ενεργειών. 

α) Βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας για την αντι-

μετώπιση των τρομοκρα-
τικών ενεργειών. 

β) Βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Εσωτερικών ότι ο 

ενδιαφερόμενος δεν έ-
τυχε αποζημίωσης, που 
προβλέπεται από τις δι-
ατάξεις του άρθρου 40 

του ν. 1947/91 και του 
άρθ. 6 του ν. 1897/90. 

Έλληνες πολίτες 
των οποίων τα αυ-

τοκίνητα κατα-
στρέφονται ολο-
σχερώς, συνεπεία 
τρομοκρατικών 

ενεργειών. 

Ν. 2074/92 
(άρθρο 7) 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 132, 
παρ. 3α) 

Απεριόρι-
στη 

Δημόσια ασφά-
λεια και πολιτι-

κή προστασία 
(αντιμετώπιση 
καταστροφών). 

  

         
8 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης τα αυτοκίνητα μέχρι και 2.000 κ.εκ. 
που προορίζονται για πολύτεκνους γο-

α) Οι πολύτεκνοι γονείς να 

έχουν τουλάχιστον 4 α-
νήλικα ή προστατευόμε-

Πολύτεκνοι με 4 

τουλάχιστον ανή-
λικα ή προστα-

Ν. 3220/04 

(άρθρο 12) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

307 881.647 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
νείς. Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ. 
η απαλλαγή ανέρχεται στο 50% του τέ-

λους ταξινόμησης. 

να παιδιά κατά το χρόνο 
της παραλαβής του αυ-

τοκινήτου. 
β) Το αυτοκίνητα να είναι 

αντιρρυπαντικής τεχνο-
λογίας. 

τευόμενα παιδιά. 

         
9 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης τα αυτοκίνητα μέχρι 2.000 κ.εκ. 
που παραλαμβάνουν γονείς με τρία ανή-

λικα ή προστατευόμενα παιδιά. 
Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ. η 
απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέ-
λους ταξινόμησης. 

α) Οι γονείς να έχουν του-
λάχιστον τρία ανήλικα ή 
προστατευόμενα παιδιά 

κατά το χρόνο της πα-
ραλαβής του αυτοκινή-
του. 

β) Οι πολίτες κρατών-

μελών της ΕΕ να έχουν 
άδεια διαμονής, οι πολί-
τες εκτός ΕΕ να έχουν 
δελτίο διαμονής, οι ομο-

γενείς αλλοδαπής υπη-
κοότητας που διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα να 

έχουν ειδικό δελτίο ταυ-
τότητας ομογενούς. 

Έλληνες, ομογε-
νείς αλλοδαπής 
υπηκοότητας, πο-

λίτες κρατών-
μελών της ΕΕ και 
τρίτων χωρών που 
διαμένουν μόνιμα 

και νόμιμα στην 
Ελλάδα και είναι 
γονείς με τρία α-
νήλικα ή προστα-

τευόμενα παιδιά 
ελληνικής υπη-
κοότητας. 

Ν. 3454/06 
(άρθρο 1, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

969 2.442.577 

         
10 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι 
1.650 κ.εκ., που προορίζονται για ανά-
πηρους πολέμου κ.λπ. Οι έχοντες 100% 
ποσοστό αναπηρίας δικαιούνται απαλλα-

γή για αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβι-
σμού. 
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβα-
τικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβι-

σμού με την καταβολή ποσοστού του α-
ναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους 
ταξινόμησης. 

α) Γνωμάτευση της ΑΣΥΕ 

ότι υπάρχει αναπηρία 
που θα παρακωλύει τη 
βάδιση. 

β) Αν οι ανάπηροι είναι α-

γωνιστές της Εθνικής Α-
ντίστασης, αντίγραφο 
πράξης κανονισμού πο-
λεμικής σύνταξης σύμ-

φωνα με την οποία του 
απονεμήθηκε σύνταξη 
και 

γ) Το αυτοκίνητο να είναι 

αντιρρυπαντικής τεχνο-
λογίας. 

Ανάπηροι πολέ-

μου, αξιωματικοί 
και οπλίτες, ανά-
πηροι πολίτες πε-
ριόδου δικτατορι-

κού καθεστώτος, 
ανάπηροι αγωνι-
στές της Εθνικής 
Αντίστασης και 

ανάπηροι αγωνι-
στές Δημοκρατι-
κού Στρατού. 

Ν. 490/76 

Ν. 1731/87 
(άρθρο 34) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 23 

παρ. 4) 
Ν. 2960/01 
(άρθρο 132, 
παρ. 2) 

Ν. 2753/99 
(άρθρο 19) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 

161 

(περιπτώσεις 
8, 9 & 10) 

511.276 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

11 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης οι ανάπηροι μετανάστες για κομιζό-
μενα αυτοκίνητα μέχρι 1.650 κ. εκ.  Οι 
έχοντες 100% ποσοστό αναπηρίας δικαι-
ούνται απαλλαγή για αυτοκίνητο μεγα-

λύτερου κυβισμού. 
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβα-
τικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβι-
σμού με την καταβολή ποσοστού του α-

ναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους 
ταξινόμησης. 

α) Γνωμάτευση της αρμόδι-

ας Υγειονομικής Επιτρο-
πής  

β) Το αυτοκίνητο να είναι 
αντιρρυπαντικής τεχνο-

λογίας. 

Ανάπηροι μετανά-

στες 

Ν. 490/76 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 132, 
παρ. 2) 
Ν. 2753/99 

(άρθρο 19) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 

  

         
12 Απαλλάσσονται ολικά από το τέλος ταξι-

νόμησης τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι 
1.650 κ. εκ. που παραλαμβάνονται από 
ανάπηρους έλληνες πολίτες και πολίτες 
των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα. 
Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν 
πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμ-

φοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με 
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαι-
ούνται μέχρι 2.650 κ. εκ. και οι ανάπη-
ροι, με πλήρη παράλυση των κάτω ά-

κρων, με ποσοστό αναπηρίας 100% δι-
καιούνται μέχρι 3.650 κ. εκ. 
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβα-
τικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβι-

σμού με την καταβολή ποσοστού του α-
ναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους 
ταξινόμησης. 

α) Να είναι Έλληνες πολίτες 

και πολίτες των άλλων 
κρατών-μελών της ΕΕ, 
με κατοικία στην Ελλά-
δα. 

β) Να έχουν γνωμάτευση 
της αρμόδιας Υγειονομι-
κής Επιτροπής. 

γ) Θα πρέπει να επιβαίνουν 
σε όλες τις μετακινήσεις 
των αυτοκινήτων εκτός 
από εξαιρετικές περι-

πτώσεις. 
δ) Επιτρέπεται η οδήγηση 

του αυτοκινήτου σε 1-2 
άτομα εκτός από το δι-

καιούχο, ύστερα από ει-
δική άδεια της Τελωνει-
ακής Αρχής. 

α) Όσοι έχουν 

πλήρη παρά-
λυση των κάτω 
ή άνω άκρων ή 
αμφοτερόπλευ-

ρο ακρωτηρια-
σμό αυτών. 

β) Όσοι εμφανί-

ζουν κινητική 
αναπηρία του 
ενός ή και των 
δύο κάτω ά-

κρων με συμ-
μετοχή του ε-
νός ή και των 
δύο άνω άκρων, 

με ποσοστό α-
ναπηρίας 67% 
συνολικά, από 
τα οποία το 

40% τουλάχι-
στον στο ένα 
άκρο. 

γ) Όσοι έχουν ο-

λική τύφλωση 
και στα δύο 

Ν. 1798/88 

(άρθρο 16) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 23) 
Ν. 2960/01 

(άρθρο 132, 
παρ. 2) 
Ν. 2753/99 

(άρθρο 19) 
Ν. 4110/13 
(άρθρο 18) 
Ν. 4141/13 

(άρθρο 38) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μάτια με ποσο-
στό αναπηρίας 

100%. 
δ) Νοητικά καθυ-

στερημένοι με 
δείκτη νοημο-

σύνης κάτω 
από 40%. 

ε) Όσοι πάσχουν 
από αυτισμό. 

στ) Όσοι πάσχουν 
από μεσογεια-
κή αναιμία ή 
αιμορροφιλία. 

ζ) Όσοι πάσχουν 
από νεφρική 
ανεπάρκεια τε-
λικού σταδίου 

ή είναι νεφρο-
παθείς μεταμο-
σχευμένοι. 

         
13 Τα περιερχόμενα επιβατικά αυτοκίνητα 

σε κληρονόμους αναπήρων πολιτών, πο-
λυτέκνων γονέων και γονέων με τρία τέ-

κνα υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του 
100% ή του 50% αντίστοιχα, του τέλους 
ταξινόμησης που ισχύει κατά το χρόνο 
της αποδέσμευσης, όσα είναι και τα εξά-

μηνα που υπολείπονται για τη συμπλή-
ρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος πε-
ριοριστικού διαστήματος, του κλάσματος 
του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολόκλη-

ρου. 

Τα επιβατικά αυτοκίνητα να 
έχουν παραληφθεί με βάση 
τις ισχύουσες για τους ανά-

πηρους πολίτες, τους πολύ-
τεκνους γονείς και τους γο-
νείς με τρία τέκνα διατάξεις 
ατέλειας. 

Κληρονόμοι ανά-
πηρων πολιτών, 
πολύτεκνων γονέ-

ων και γονέων με 
τρία τέκνα κάτοχοι 
επιβατικών αυτο-
κινήτων. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 132, 
παρ. 7) 

 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

  

         
14 Υποβάλλονται στο 30% του προκύπτο-

ντος από την περ. α΄, παρ.2, άρθρου 121 

του ν. 2960/01 τέλους ταξινόμησης τα 
επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία ζητεί-

Τα επιβατικά αυτοκίνητα να 
παραλαμβάνονται ή να έ-

χουν παραληφθεί ατελώς με 
τις διατάξεις των αναπήρων. 

Κάτοχοι επιβατι-
κών αυτοκινήτων. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 132, 

παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 

πρόνοιας). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ται αποδέσμευση από το καθεστώς της 
ατέλειας μετά την παρέλευση 5ετίας και 

μέχρι τη συμπλήρωση επταετίας από τον 
τελωνισμό τους. 

         
15 Επιβάλλεται το 13% του αντίστοιχου για 

τα όμοιας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης 
τέλους ταξινόμησης, στα προοριζόμενα 
για δημόσια χρήση επιβατικά αυτοκίνη-

τα οχήματα, ανεξαρτήτως είδους καυσί-
μων που χρησιμοποιούν. 

α) Τα οχήματα να πληρούν 

εκ κατασκευής τις προ-
διαγραφές της οδηγίας 
94/12/ΕΚ ή μεταγενέ-
στερης. 

β) Να μη τεθούν σε κυκλο-
φορία ως ιδιωτικής χρή-
σης πριν την πάροδο 
μιας 5ετίας. 

Κάτοχοι αυτοκινή-

των δημόσιας 
χρήσης. 

Ν. 2960/01 

(άρθρο 122, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Κίνητρο για την 

ανανέωση του 
στόλου - Περι-
βάλλον (αντιμε-
τώπιση ρύπαν-

σης). 

 2.149.147 

(περιπτώσεις 
13 και 14) 

         
16 Επιβάλλεται το 50% του αντίστοιχου για 

τα όμοιας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης 

τέλους ταξινόμησης, στα προοριζόμενα 
για δημόσια χρήση επιβατικά αυτοκίνη-
τα οχήματα, ανεξαρτήτως είδους καυσί-

μων που χρησιμοποιούν. 

α) Τα αυτοκίνητα να πλη-
ρούν εκ κατασκευής τις 
προδιαγραφές της οδη-

γίας 91/441/ΕΚ και 
παλαιότερης ή να είναι 
συμβατικής τεχνολογίας. 

β) Να μη τεθούν σε κυκλο-
φορία ως ιδιωτικής χρή-
σης πριν την πάροδο 
μιας 5ετίας. 

Κάτοχοι αυτοκινή-
των δημόσιας 
χρήσης. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 122, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για την 
ανανέωση του 
στόλου - Περι-

βάλλον (αντιμε-
τώπιση ρύπαν-
σης). 

  

         
17 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης τα επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκι-
νούμενα τροχόσπιτα και μοτοσικλέτες 

που μεταφέρουν από χώρες της ΕΕ ή ει-
σάγουν από τρίτες χώρες τα πρόσωπα 
που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία 
τους στην Ελλάδα. 

Να βρίσκονται στην κυριό-
τητα και χρήση των δικαι-
ούχων έξι (6) μήνες πριν 

από τη μεταφορά της συνή-
θους κατοικίας. 

Μετοικούντες Ν. 2960/01 
(άρθρο 132 
παρ. 3γ και 

5), 
Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρα 
3,4,5) 

Ν. 1839/89 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

202 770.925 
(περιπτώσεις 
15, 16, 17) 

         
18 Απαλλάσσονται από το 80% του τέλους 

ταξινόμησης τα ιδιωτικής χρήσης οδικά 

οχήματα με κινητήρα που βρίσκονται 
στο εξωτερικό και αποκτώνται με κληρο-

Να αποκτώνται με κληρο-
νομική διαδοχή (εκ διαθή-

κης ή εξ αδιαθέτου) και να 
εισάγονται μέσα σε δύο 

Φυσικά πρόσωπα 
με συνήθη κατοι-

κία στην Ελλάδα 
και νομικά πρό-

Ν. 2960/01 
(άρθρο 132 

παρ. 3α και 
5), 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 

πρόνοιας). 

 1.111 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
νομική διαδοχή από φυσικό πρόσωπο 
που έχει τη συνήθη κατοικία του στην 

Ελλάδα ή από νομικό πρόσωπο μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα. 

χρόνια από την παραπάνω 
απόκτηση. 

σωπα που δεν α-
σκούν κερδοσκο-

πική δραστηριότη-
τα. 

Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρα 

16-17) 
Ν. 1839/89 

         
19 Απαλλάσσονται κατά το 80% και 50% 

του τέλους ταξινόμησης τα καινούργια 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επιβατικά 
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-
ρους Αμερικής, Αυστραλίας, καθώς επί-

σης και από ορισμένα κράτη τα οποία 
δεν είχαν στην κυριότητα και χρήση τους 
επί εξάμηνο. 

Τα οχήματα να είναι και-

νούργια αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας. 

Μετοικούντες Ν. 2960/01 

(άρθρο 132, 
παρ.3, 4, 5), 
Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρο 

3) 
Ν. 1839/89 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

  

         

20 Δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης τα 
ηλεκτροκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα. 

Οι εκπομπές ρύπων του κι-
νητήρα τους να είναι σύμ-
φωνες με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 94/12/ΕΚ ή με-
ταγενέστερες (αφορά τα υ-
βριδικά αυτοκίνητα). 

Κάτοχοι ηλεκτρο-
κίνητων ή υβριδι-
κών αυτοκινήτων 

οχημάτων. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 121, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον (α-
ντιμετώπιση ρύ-
πανσης). 

 4.290.089 
(περιπτώσεις 
19, 21) 

         

21 Υπόκεινται στους κατά περίπτωση συντε-
λεστές τέλους ταξινόμησης μειωμένους 
κατά 50% τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 
της δ.κ. 87.03 της Σ.Ο. αντιρρυπαντικής 

ή συμβατικής τεχνολογίας. 

 Κάτοχοι αυτοκι-
νούμενων τροχό-
σπιτων. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 121, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας. 

 25.417 

         
22 Δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης τα 

ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα. 
 Κάτοχοι ηλεκτρο-

κίνητων φορτηγών 

αυτοκινήτων. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 123, 

παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον (α-
ντιμετώπιση ρύ-

πανσης). 

  

         
23 Απαλλάσσονται από το κατά περίπτωση 

προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης επιβα-

τικά και φορτηγά οχήματα σε αντικατά-
σταση των αποσυρόμενων. 

Η άδεια κυκλοφορίας να 
έχει εκδοθεί μέχρι 

31/12/2000, να έχουν κα-
ταβληθεί τα τέλη κυκλοφο-

Κάτοχοι αυτοκινή-
των αποσυρόμε-

νων. 

Ν. 3899/10 
(άρθρο 8) 

Ν.3943/11 
(άρθρο 30) 

Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον (α-
ντιμετώπιση ρύ-

πανσης). 

 74.702.091 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ρίας του έτους διαγραφής 
καθώς και οφειλόμενα πρό-

στιμα. 

Ν. 4002/11 
(άρθρο 20) 

Ν. 4047/12 
(Π.Ν.Π. 
31/12/12) 
Ν. 4110/13 

(άρθρο 20) 
Ν. 4223/13 
(άρθρο 16) 
Ν. 4316/14 

(άρθρο 85) 
         

24 Απαλλάσσονται από το κατά περίπτωση 
τέλος ταξινόμησης επιβατικά αυτοκίνητα 

ΙΧ και αυτοκίνητα τύπου «jeep» των δα-
σμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04, 
αντίστοιχα της ΣΟ που επαναταξινομού-
νται στη χώρα μας μέσα σε διάστημα 8 

ετών από τη διαγραφή τους από το Μη-
τρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων. 

α) Άδεια κυκλοφορίας ξένης 
χώρας. 

β) Βεβαίωση διαγραφής 
από την αρμόδια υπηρε-
σία του Υπουργείου Υπο-
δομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. 
γ) Αντίγραφο άδειας κυ-

κλοφορίας ή πιστοποιη-

τικού ταξινόμησης. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση. 
ε) Αντίγραφο ΕΔΕ εξαγωγής 

για οχήματα που επανει-

σάγονται από τρίτη χώρα. 

Κάτοχοι επιβατι-
κών αυτοκινήτων, 

όπως αυτά ορίζο-
νται με την παρ. 6 
του άρθρου 121 
του ν.2960/01, 

όπως ισχύει. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 121) 

Φ.1244/695 
/30.8.2007 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1837/Β΄) 

Απεριόρι-
στη 

  861.570 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας τα οχήματα που ανήκουν στο Ελληνι-
κό Δημόσιο. 

 Ελληνικό Δημόσιο Ν. 2367/53 
(άρθρο 17) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας τα φορτηγά, υδροφόρα, αυτοκίνητα 
καθαριότητας και πυροσβεστικά που α-

νήκουν κατά κυριότητα στους δήμους, 
κοινότητες, λιμενικούς οργανισμούς, λι-
μενικά ταμεία και τα ανήκοντα κατά κυ-
ριότητα σε οργανισμούς δημόσιου δικαί-

ου υδροφόρα αυτοκίνητα. 

 Δήμοι, κοινότητες, 
λιμενικοί οργανι-
σμοί, λιμενικά 

ταμεία. 

Ν. 2367/53 
(άρθρο 17) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

28.813 8.984.259 
(περιπτώσεις 
2- και 7, 

9-και 19, 
23- και 28) 

         
3 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας τα αυτοκίνητα οχήματα του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ & Δ). 

 Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δα-

νείων. 

Γνωμ. 
465/72 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

  

         
4 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας οχήματα που ανήκουν στο Εθνικό Ί-

δρυμα Υποδοχής και Αποκαταστάσεως 
Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων 
(ΕΙΥΑΠΟΕ). 

 ΕΙΥΑΠΟΕ Ν. 1947/91 
(άρθρο 51) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

  

         

5 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-
ας τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αυτοκίνη-
τα κινητών ιατρείων και χειρουργείων 
εκστρατείας και φορτηγά αυτοκίνητα 

που ανήκουν στον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό, τους σταθμούς πρώτων βοη-
θειών, τα δημοτικά ή κοινοτικά νοσοκο-
μεία, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και τα νοσηλευτικά ιδρύματα κοινής ω-
φέλειας, εφόσον χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά ασθενών, αδελφών νοσοκό-
μων ή υγειονομικού υλικού ή ιματισμού, 

ειδών υποδήσεως, τροφίμων κ.λπ. που 
προορίζονται για τις ανάγκες των ιδρυμά-
των ή για ενίσχυση απόρων τάξεων του 

 Σταθμοί πρώτων 
βοηθειών, ΙΚΑ, 
ΕΕΣ, νοσοκομεία, 
ΟΤΑ κ.λπ. 

Ν. 2367/53 
(άρθρο 17) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
πληθυσμού. 

         

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. 

Μέλη του επίση-
μου προσωπικού 
της Επιτροπής 
Στρατιωτικών Τά-

φων. 

ΝΔ 164/69 Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό 

  

         
7 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας τα αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν 

στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης 
του Εύξεινου Πόντου. 

 Τράπεζα Εμπορί-
ου και Ανάπτυξης 

του Εύξεινου Πό-
ντου. 

Ν. 2380/96 
(άρθρο 52, 

παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 

σχέσεις). 

  

         
8 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) 
αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αποκλει-
στικά εντός ιδιωτικών κλειστών χώρων 
επιχειρήσεων. 

Ειδική άδεια κυκλοφορίας 

που χορηγείται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 

Επιχειρήσεις που 

έχουν οχήματα 
που κυκλοφορούν 
σε κλειστούς χώ-
ρους. 

Ν. 1798/88 

(άρθρο 9) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
9 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας επί των όρων αμοιβαιότητας τα σε ξέ-

να κράτη ανήκοντα αυτοκίνητα. 

Αμοιβαιότητα Ξένα κράτη. ΝΔ 3839/58 
(άρθρο 14) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό 

  

         
10 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας, αναπηρικά οχήματα που ανήκουν 

στους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς 
και οπλίτες. 

 Ανάπηροι πολέ-
μου αξιωματικοί 

και οπλίτες. 

Ν. 490/76 
(άρθρο 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
11 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε 
ανάπηρους αξιωματικούς, οπλίτες των 
τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, α-
ξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας, αξι-

ωματικοί και άνδρες του πυροσβεστικού 
και λιμενικού σώματος, άνδρες της α-
γροφυλακής, καθώς και υπάλληλοι της 
τελωνειακής υπηρεσίας, εντεταλμένοι 

στη δίωξη του λαθρεμπορίου. 

 Ανάπηροι αξιωμα-

τικοί και οπλίτες 
κ.λπ. 

Ν. 490/76 

(άρθρο 1) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 

  

         



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                 ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

16.  ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΦΗΜΑΤΩΝ 
 

 237 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
12 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας 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. 

Η αναπηρία να είναι συνέ-
πεια της δράσης τους κατά 

του δικτατορικού καθεστώ-
τος. 

Ανάπηροι περιό-
δου 1967-74. 

Ν. 490/76 
(άρθρο 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
13 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν 
στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής 

Αντίστασης. 

Να πρόκειται για ανάπη-
ρους αγωνιστές της Εθνικής 
Αντίστασης. 

Ανάπηροι Ν. 1731/87 
(άρθρο 34) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
14 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν 

στους ανάπηρους αγωνιστές του Δημο-
κρατικού Στρατού. 

Να πρόκειται για ανάπη-
ρους αγωνιστές του Δημο-

κρατικού Στρατού. 

Ανάπηροι Ν. 1882/90 
(άρθρο 23) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
15 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε 
ανάπηρους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι 
έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω 

άκρων, η αμφοτερόπλευρο ακρωτηρια-
σμό αυτών. 

Να έχουν πλήρη παράλυση 

των άνω ή των κάτω άκρων 
ή αμφοτερόπλευρο ακρω-
τηριασμό. 

Ανάπηροι Ν. 1798/88 

(άρθρο 16) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 23) 

Ν. 3583/07 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 

  

         
16 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε 
ανάπηρους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι 
εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία. 

Να πρόκειται για άτομα με 

αναπηρία του ενός ή και 
των δύο κάτω άκρων με συ-
νολικό ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω, ή για άτομα 

με αναπηρία του ενός ή και 
των δύο κάτω άκρων με 
συμμετοχή κινητικής ανα-
πηρίας του ενός ή και των 

δύο άνω άκρων με συνολικό 
ποσοστό αναπηρίας όχι μι-
κρότερο από 67% από τα 
οποία, τουλάχιστον, το 40%  

προέρχονται από το ένα κά-
τω άκρο. 

Ανάπηροι Ν. 1798/88 

(άρθρο 16) 
Ν. 3583/07 
(άρθρο 2 
παρ. 9) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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 α-
παλλάσσονται για αυτοκίνη-
το μέχρι 2.650 κ.ε. και για 
ποσοστό αναπηρίας 100% 

μέχρι 3.650 κ.ε. 
         

17 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-
ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε 

ανάπηρους Έλληνες πολίτες οι οποίοι 
έχουν ολική και από τους δύο οφθαλ-
μούς τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 
100%. 

Να έχουν ποσοστό τύφλω-
σης 100%. 

Ανάπηροι (τυ-
φλοί). 

Ν. 1798/88 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
18 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε 

ανάπηρους Έλληνες πολίτες οι οποίοι εί-
ναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη 
νοημοσύνης κάτω του 40% ή πάσχουν 
από μεσογειακή αναιμία ή από νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υ-
ποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού ή 
από αυτισμό ή από συγγενή αιμορραγι-
κή διάθεση (αιμορροφιλία). 

α) Να έχει εκδοθεί σχετική 
απόφαση για την απαλ-

λαγή του οχήματος από 
τα τέλη κυκλοφορίας στα 
πλαίσια των οριζόμενων 
από τις σχετικές κατά 

περίπτωση διατάξεις. 
β) Ο κυλινδρισμός του κι-

νητήρα του οχήματος να 
είναι μέχρι το προβλε-

πόμενο από τις διατάξεις 
αυτές όριο. Στην περί-
πτωση των αυτιστικών η 
απαλλαγή ισχύει εφόσον 

τα άτομα έχουν επιλη-
πτικές κρίσεις ή πνευμα-
τική καθυστέρηση ή ορ-
γανικό ψυχοσύνδρομο 

και εξαιτίας των παθή-
σεων αυτών, έχουν κατα-

Ανάπηροι και λοι-
πά άτομα με ειδι-

κές ανάγκες. 

Ν. 1798/88 
(άρθρο 16) 

Ν. 1882/90 
(άρθρο 23). 
για την πε-
ρίπτωση της 

αιμορροφι-
λίας 
Ν.1914/90 
(άρθρο 46 

Ν. 3583/07 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
στεί ανάπηροι με συνο-
λικό ποσοστό αναπηρίας 

από 67% και άνω, είναι 
ανίκανοι για εργασία και 
έχουν ανάγκη βοήθειας. 

         

19 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-
ας τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκί-
νητα. 

Οι εκπομπές ρύπων του κι-
νητήρα τους να είναι σύμ-
φωνες με τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις για τα οχή-

ματα αντιρρυπαντικής τε-
χνολογίας. 

Οι κάτοχοι των εν 
λόγω αυτοκινήτων. 

Ν. 2052/92 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον   

         
20 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας τα οχήματα που ανήκουν στους αρ-
χηγούς των ξένων διπλωματικών αποστο-
λών που είναι διαπιστευμένες στην Ελ-
λάδα, στο επίσημο διπλωματικό προσω-

πικό των ξένων πρεσβειών που βρίσκο-
νται στην Ελλάδα και στους ξένους έμμι-
σθους γενικούς προξένους όταν πρόκει-

ται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης 
(ΕΙΧ). 
Επίσης απαλλάσσονται οχήματα ΕΙΧ 
που ανήκουν σε πρόξενους, υποπρόξε-

νους, προξενικούς πράκτορες και στο μη 
διπλωματικό προσωπικό των ξένων πρε-
σβειών. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Διπλωμάτες και 

προσωπικό πρε-
σβειών. 

Ν. 2367/53 

(άρθρο 17) 
όπως αντικα-
ταστάθηκε 
με το άρθρο 

8 του ΑΝ 
236/67 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         

21 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-
ας τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στην ελληνική πρεσβεία στη 
Σόφια και στις προξενικές αρχές Σκοπί-

ων και Ανδριανούπολης που έρχονται 
στην Ελλάδα για υπηρεσία. 

 Υπάλληλοι που 
υπηρετούν στις εν 
λόγω υπηρεσίες. 

ΑΝ. 154/67 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 

  

         
22 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας τα αυτοκίνητα των Κυπρίων αξιωματι-
κών που βρίσκονται στην Ελλάδα για 

α) Κατά τη διάρκεια παρα-

μονής τους για στρατιω-
τική μετεκπαίδευση. 

Κύπριοι αξιωματι-

κοί. 

ΝΔ. 461/74 

(άρθρο 1) 

Όσο διαρ-

κεί η με-
τεκπαί-

Δράσεις στο εξω-

τερικό. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
στρατιωτική εκπαίδευση. β) Τα αυτοκίνητα χρησιμο-

ποιούνται από τους ίδι-

ους. 

δευσή τους 
στην Ελ-

λάδα. 
         

23 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-
ας τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκού-

μενα οχήματα ΔΧ κάθε κατηγορίας. Η 
απαλλαγή ισχύει για τα πέραν του ενός 
ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα 
οχήματα και καταβάλλονται τέλη κυ-

κλοφορίας για το όχημα για το οποίο 
προβλέπεται το υψηλότερο ποσό τελών 
κυκλοφορίας. 

Να ανήκουν σε μεμονωμέ-
νους αυτοκινητιστές ή σε 

μεταφορικές επιχειρήσεις 
του ν. 383/76 και να έχουν 
χαρακτηρισθεί ως ανεξάρ-
τητες κυκλοφοριακές μονά-

δες, με αντίστοιχη άδεια 
κυκλοφορίας. 

Μεμονωμένοι αυ-
τοκινητιστές ή με-

ταφορικές επιχει-
ρήσεις του ν. 
383/76. 

Ν. 1959/91 
(άρθρο 14) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         

24 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-
ας τα αυτοκίνητα οχήματα τα οποία ε-
κτελούν συγκοινωνία σε υπεραστικές ο-
δικές γραμμές οι οποίες δεν εξυπηρετού-

νται με λεωφορεία που έχουν ενταχθεί σε 
Κοινό Ταμείο Επιβατικών Λεωφορείων 
(ΚΤΕΛ). 

 Κάτοχοι των συ-
γκεκριμένων οχη-
μάτων. 

Ν. 979/79 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Συγκοινωνίες   

         
25 Καταβάλλονται μειωμένα τα ετήσια τέλη 

κυκλοφορίας στα φορτηγά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης κατά 50%, αν επιτρέ-

πεται να κυκλοφορούν μόνο έξι μήνες το 
χρόνο και κατά 75% αν επιτρέπεται να 
κυκλοφορούν μόνο τρεις μήνες το χρόνο 
από τους κατόχους αγροτικών μηχανη-

μάτων. 

 Κάτοχοι αγροτι-
κών μηχανημά-
των. 

Ν. 2801/00 
(άρθρο 5,  
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
26 Απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας 

επί μία τριετία, συμπεριλαμβανομένου 

του έτους ταξινόμησης, κάθε αστικό ή 
υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για 
πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατά-
σταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και 

είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλι-
κίας έως πέντε ετών από του έτους κατα-

 Κάτοχοι αστικών ή 
υπεραστικών λεω-

φορείων. 

Ν. 2963/01 
(άρθρο 12, 

παρ. 7) 

Τρία (3) 
έτη. 

Συγκοινωνίες   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σκευής του πλαισίου. 

         

27 Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας 
εις το διηνεκές, καινούργια μοτοποδήλα-
τα, καθώς και μοτοσικλέτες κυλινδρι-
σμού μέχρι 300 κ.εκ. και για πέντε ημε-

ρολογιακά έτη αν έχουν μεγαλύτερο κυ-
λινδρισμό κινητήρα, τα οποία τίθενται σε 
κυκλοφορία σε αντικατάσταση παλαιών 
μοτοποδηλάτων καθώς και μοτοσικλετών 

που αποσύρονται οριστικά. 

Οι καινούργιες μοτοσικλέ-
τες και τα μοτοποδήλατα να 
πληρούν τις προδιαγραφές 
της οδηγίας 2005/51/ΕΚ ή 

νεότερης και η διαδικασία 
απόσυρσης να έχει ολοκλη-
ρωθεί μέχρι 31/12/09. 

Κάτοχοι μοτοπο-
δηλάτων τα οποία  
έχουν ταξινομηθεί 
στην Ελλάδα μέ-

χρι και το 1996 
και κάτοχοι μοτο-
σικλετών, οι ο-
ποίες έχουν ταξι-

νομηθεί στην Ελ-
λάδα μέχρι και το 
έτος 1994. 

Ν. 3333/05 
(άρθρο 24) 

Απεριόρι-
στη ή για 
πέντε (5) 
έτη κατά 

περίπτωση.  

Περιβάλλον   

         

28 Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας 
οχήματα που ανήκουν σε Έλληνες πολί-
τες που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική 
ή μικροδραπενοκυτταρική αναιμία. 

 Οι πάσχοντες από 
δρεπανοκυτταρική 
ή μικροδρεπανο-
κυτταρική αναιμί-

α. 

Ν. 3402/05 
(άρθρο 17) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΟΡΗΓΗ-
Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

– ΣΟΜΕΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΕΥΑΠΑΞ ΕΙΥΟΡΕ ΑΤΣΟΚΙΝΗ-

ΣΩΝ 
       

         

1 Απαλλάσσονται από την εισφορά τα βυ-
τιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, 
που προορίζονται για την αποκομιδή 
απορριμμάτων (απορριμματοφόρα). 

Τα οχήματα να προορίζο-
νται για αποκομιδή απορ-
ριμμάτων. 

Δήμοι, κοινότητες 
κ.λπ. και ιδιώτες. 

Ν. 1959/91 
(άρθρο 2, 
παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον   

         
2 Απαλλάσσονται από την εισφορά τα βυ-

τιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά 

και μόνο για τη μεταφορά πόσιμου ύδα-
τος σε περιοχές που δεν υδρεύονται. 

α) Να προορίζονται για με-
ταφορά πόσιμου ύδατος. 

β) Να υδροδοτούν περιοχή 

μη υδρευόμενη. 
 

Δήμοι, κοινότητες 
κ.λπ. και ιδιώτες. 

Ν. 1959/91 
(άρθρο 2, 
παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτι-

κού δικαίου, που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων απαλλάσσονται της 
καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφά-

παξ εισφοράς, που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 
(ΦΕΚ 294Α), όπως ισχύει, για τα τιθέμε-
να σε κυκλοφορία ασθενοφόρα αυτοκί-

νητα ιδιωτικής χρήσης. 

Ασθενοφόρα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Ν. 2331/95 

(άρθρο 24) 

Απεριόρι-

στη 

Υγεία   

         
4 Μειώνεται στο 1/3 η εφάπαξ εισφορά 

φορτηγών αυτοκινήτων και τρίτροχων ι-

διωτικής χρήσης για τα αυτοκίνητα που 
ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, 
μελισσοκομικές, σηροτροφικές και αλι-
ευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες, ρητι-

νοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών δασι-
κών συνεταιρισμών και δασικών επιχει-
ρήσεων. 

 Επιχειρήσεις (γε-
ωργικές, κτηνο-

τροφικές, μελισ-
σοκομικές, αλιευ-
τικές, σηροτροφι-
κές), μέλη ή μη 

αγροτικών δασι-
κών συνεταιρι-
σμών και επιχει-
ρήσεων. 

Ν. 1959/91 
(άρθρο 2, 

παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
5 Η παραπάνω μείωση ισχύει και για τα 

αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον 
 ΟΔΔΥ Ν. 1959/91 

(άρθρο 2, 
Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού 
(ΟΔΔΥ). 

παρ. 2) εσωτερικό. 

         
6 Απαλλάσσεται κατά το ήμισυ η προβλε-

πόμενη από το ν. 1959/91 εφάπαξ ει-
σφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορή-

γηση άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. 

 Κάτοχοι αγροτι-
κών μηχανημά-
των. 

Ν. 2801/00 
(άρθρο 5, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική πολι-
τική. 

  

         
7 Απαλλάσσονται της καταβολής της υπέρ 

του Δημοσίου εφάπαξ εισφοράς που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ-
θρου 2 του ν.δ. 49/1968 (ΦΕΚ 294/Α), 
όπως ισχύει, τα φορτηγά ιδιωτικής χρή-

σης αυτοκίνητα που ανήκουν στην Τρά-
πεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύ-
ξεινου Πόντου. 

 Τράπεζα Εμπορί-

ου και Ανάπτυξης 
του Εύξεινου Πό-
ντου. 

Ν. 238/96 

(άρθρο 52, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Δράσεις στο εξω-

τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         

8 Απαλλάσσονται από την εισφορά που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 
383/1976, τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυ-

μουλκούμενα οχήματα ΔΧ κάθε κατηγο-
ρίας.  Η απαλλαγή ισχύει για τα πέραν 
του ενός ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλ-
κούμενα οχήματα και καταβάλλεται ει-

σφορά για το όχημα για το οποίο προ-
βλέπεται το υψηλότερο ποσό εισφοράς. 

Να ανήκουν σε μεμονωμέ-
νους αυτοκινητιστές ή σε 
μεταφορικές επιχειρήσεις 

του ν. 383/1976 και να έ-
χουν χαρακτηρισθεί ως α-
νεξάρτητες κυκλοφοριακές 
μονάδες με αντίστοιχη ά-

δεια κυκλοφορίας. 

Μεμονωμένοι αυ-
τοκινητιστές ή με-
ταφορικές επιχει-

ρήσεις του ν. 
383/1976. 

Ν. 1959/91 
(άρθρο 14) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 Β. ΕΙΔΙΚΟ ΥΟΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑ-

ΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙ-
ΚΗ ΣΕΦΝΗ 

       

         
1 Μειώνεται κατά 50% ο συντελεστής του 

ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων του κι-
νηματογράφου, όταν πρόκειται για υπαί-
θριους κινηματογράφους ή για χειμερι-
νούς κινηματογράφους των περιοχών Δ΄, 

όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του 
ν.1262/82. 

 Θεατές κινηματο-

γράφου. 

Ν. 1731/87 

(άρθρο 60) 

Απεριόρι-

στη 

Πολιτισμός (κι-

νηματογράφος). 

 70.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

2 Για κάθε επιχείρηση (ΦΠ ή ΝΠ) με αντι-

κείμενο την εκμετάλλευση χειμερινών ή 
θερινών κινηματογράφων, με μία ή δύο 
οθόνες προβολής κινηματογραφικών έρ-
γων που λειτουργούν υπό την ίδια επω-

νυμία ή/και το σήμα της ίδιας επιχείρη-
σης, σύμφωνα με τον ορισμός της παρ.1ε’ 
του άρθρου 2 ν. 3905/10, ο ειδικός φό-
ρος υπολογίζεται επί της τιμής του εισι-

τηρίου, μετά την αφαίρεση ποσού πενή-
ντα λεπτών (0,50 ευρώ). 

  Ν. 4049/12 

(παρ. 2 του 
άρθρου 44) 

Απεριόρι-

στη 

Πολιτισμός (κι-

νηματογράφος). 

 10.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 

(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δη-

μοτικό, κοινοτικό κ.λπ. φόρο, πλην τε-
λών 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 χαρτο-

σήμου οι δήμοι, οι κοινότητες και οι ε-
νώσεις τους. Δεν θεωρούνται υποκείμενοι 
στο ΦΠΑ για τις πράξεις παράδοσης α-
γαθών και παροχής υπηρεσιών που ε-

νεργούν κατά την εκπλήρωση της απο-
στολής τους, κατά το μέτρο που η μη 
υπαγωγή στο φόρο δεν οδηγεί σε στρέ-
βλωση των όρων του ανταγωνισμού. 

Στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών 
υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με 
μειωμένο συντελεστή. 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-

πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 Δήμοι, κοινότητες 

κ.λπ. 

ΠΔ 76/85 

(άρθρο 272) 
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. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ. 

9, 14 & 16). 
Ν. 4223/13 
  

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         

2 Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημο-
τικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή 
έμμεσο φόρο, εκτός από το Φόρο Προ-

στιθέμενης Αξίας, το φόρο κληρονομιάς, 
δωρεάς, ΦΜΑ η Μονάδα Οργάνωσης της 
Διαχείρισης (ΜΟΔ) του Κοινοτικού Πλαι-
σίου Στήριξης (ΚΠΣ). Η ΜΟΔ απαλλάσ-

σεται από την υποχρέωση καταβολής δι-
καστικού ενσήμου. Επίσης, εάν πληρού-
νται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 του 
ν. 3091/2002, όπως ισχύει, απαλλάσσο-

νται από τον ειδικό φόρο επί των ακινή-
των. 

 ΜΟΔ – ΚΠΣ Ν. 2372/96 
(άρθρο τρί-
το). 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 12, 
παρ. 1,  
άρθρο 25, 

εν. Β’) 
Ν.3091/02 
(άρθρο 15) 
Ν. 4223/13 

 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016                 ΠΙΝΑΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

18.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

 248 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Για το ανωτέρω νομικό πρόσωπο η απαλ-
λαγή από το φόρο εισοδήματος καταργή-

θηκε. 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

         

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 ο-
ποία εγκαθίστανται και λειτουργούν εκ-

παιδευτικά παραρτήματα, για την εκ-
πλήρωση του σκοπού αυτών. 
Στη φορολογία κληρονομιών-δωρεών υ-
πόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με 

μειωμένο συντελεστή.  
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 Δημόσια νοσηλευ-
τικά ιδρύματα και 

ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. 

Ν. 641/77 
(άρθρο 9) 

Ν. 1076/80 
(άρθρο 20) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 

περ. 30 και 
40) 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 

εν.Α’, παρ. 
9, 14 & 16) 
Ν. 4223/13 
 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

εσωτερικό. 

  

         

4 Απαλλάσσονται από φόρους και τέλη, 
πλην τελών χαρτοσήμου και φόρου κλη-

ρονομιάς και δωρεάς, τα ολυμπιακά και 
κοινοτικά γυμναστήρια. Επίσης, εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
15 του ν. 3091/02, όπως, ισχύει, απαλ-

λάσσονται από τον ειδικό φόρο επί των 
ακινήτων. 
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος 
καταργήθηκε. 

Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 Ολυμπιακά και 
κοινοτικά γυμνα-

στήρια. 

Ν. 423/76 
(άρθρο 18) 

Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 27) 
Ν. 3091/02 

(άρθρο 15) 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ. 

9, 14 & 16) 
Ν. 4223/13 
 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         

5 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και από 
κάθε τέλος, πλην τελών χαρτοσήμου υ-
πέρ του Δημοσίου ή τρίτων τα δικαιώμα-

 ΟΑΕΠ Ν. 1796/88 
(άρθρο 16) 
Ν. 2459/97 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τα όπως ασφάλιστρα, αποζημιώσεις κ.λπ. 
για τα ασφαλιστήρια που συνάπτει ο Ορ-

γανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώ-
σεων (ΟΑΕΠ). 
Επίσης απαλλάσσονται από τους παρα-
πάνω φόρους και οι εισφορές και οι κάθε 

είδους παροχές τρίτων προς τον ΟΑΕΠ. 
Στις παραπάνω απαλλαγές δεν περιλαμ-
βάνεται ο ΦΠΑ και ο φόρος κληρονομιών 
και δωρεών. 

Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος 
καταργήθηκε. 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-

νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

(άρθρο 4, 
περ. 54). 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν. Β’) 
Ν. 4223/13 

 
 

         

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 απαλ-

λαγή 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-
παλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί 
των ακινήτων. 

Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 Μουσείο Μπενά-

κη. 

Ν. 4599/30 

(άρθρο 11). 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 12, 
παρ.1, 

άρθρο 25, 
εν. Β’) 
Ν.3091/02 
(άρθρο 15) 

Ν. 4223/13 
 

Απεριόρι-

στη 

Πολιτισμός 

(μουσεία). 

  

         

7 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων, από το φόρο εισοδήματος και 
γενικά από κάθε φόρο, δικαιώματα, ει-

σφορές, κρατήσεις, παράβολα κ.λπ., 
πλην τελών χαρτοσήμου, το Ίδρυμα Ε-
ρευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέ-

 Ίδρυμα Ερευνών 
Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέ-

χνης. 

Ν. 1610/86 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 

παρ. 49) 
Ν. 3091/02 
(άρθρο 15) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
χνης. 
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλ-

λαγή 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 αυτο-
τελώς με μειωμένο συντελεστή. 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-

πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 12, 

παρ.1, 
άρθρο 25, 
εν. Β’) 
Ν. 4223/13 

 

         

8 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, πλην του 
φόρου κληρονομιών και δωρεών, τέλος 
χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ 
Δημοσίου ή τρίτου ο Οργανισμός Σχολι-

κών Κτιρίων (ΟΣΚ). 
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλ-
λαγή καταργείται. 
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ι-
σχύει, απαλλάσσεται από τον ειδικό φό-
ρο επί των ακινήτων. Για απαλλαγή από 
τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως και 19 

στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτη-
σίας Ακινήτων». 

 ΟΣΚ ΑΝ 627/68 
(άρθρο 14). 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 12, 

παρ.1, 
άρθρο 25, 
εν. Β’) 
Ν. 3091/02 

(άρθρο 15) 
Ν. 4223/13. 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία   

         

9 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, πλην 
του φόρου κληρονομιών και δωρεών, τέ-
λος δημοσίου ή ιδιωτικού ή υπέρ τρίτου 
η συνεισφορά, καταβολή του μετοχικού 

κεφαλαίου κ.λπ. στην Ελληνική Βιομη-
χανία Αεροπορικού Υλικού (ΕΒΑΥ). 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-

νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 ΕΒΑΥ Ν. 43/75 
(άρθρο 3). 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 

εν.Β’) 
Ν. 4223/13 
 
 

Απεριόρι-
στη 

Άμυνα   

         

10 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος  ΕΒΑΥ Ν. 43/75 Απεριόρι- Άμυνα   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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. 

(άρθρο 3). 
 

στη 

         

11 Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημο-

τικό, κοινοτικό φόρο εκτός του φόρου 
κληρονομιών – δωρεών, ή υπέρ τρίτων 
κράτηση και από κάθε δικαστικό τέλος, 
πλην τελών χαρτοσήμου και τελών κυ-

κλοφορίας ο Οργανισμός Διαχείρισης 
Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ). 
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος 
καταργήθηκε. 

Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 ΟΔΔΥ Ν. 251/76 

(άρθρο 4) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
παρ. 22 και  

άρθρο 5, 
παρ. 14). 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 

εν. Β’) 
Ν. 4223/13 
 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         

12 Απαλλάσσεται από φόρους, εκτός του 
φόρου κληρονομιών - δωρεών, τέλη 
(πλην τελών χαρτοσήμου και τελών κυ-

κλοφορίας αυτοκινήτων), εισφορές, κρα-
τήσεις και από κάθε επιβάρυνση υπέρ 
του Δημοσίου κ.λπ. το Ινστιτούτο Γεωλο-
γικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓ-

ΜΕ). 
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλ-
λαγή καταργείται. 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-

πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 ΙΓΜΕ Ν. 272/76 
(άρθρο 13) 
Ν. 2459/97 

(άρθρο 4, 
παρ. 23). 
Ν. 3842/10 
άρθρο 12, 

παρ. 1, άρ-
θρο 25, εν. 
Β’) 
Ν. 4223/13 

 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (έρευ-

να). 

  

         

13 Απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δη-
μοτικό, κοινοτικό, λιμενικό τέλος ή άλλο 
φόρο καθώς και από το φόρο μεταβίβα-
σης ακινήτων, πλην του φόρου κληρονο-

 ΔΕΠΟΣ Ν. 446/76 
(άρθρο 14) 
ΠΔ 158/97 
(άρθρο 30). 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μιών-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. περι-

πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 

εν. Β’) 
Ν. 4223/13 
 

         
14 Απαλλάσσεται ο Οργανισμός Απασχόλη-

σης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από 
κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος ή ει-
σφορά υπέρ του Δημοσίου κ.λπ. πλην 
του φόρου κληρονομιών-δωρεών, όπου 

φορολογείται αυτοτελώς με μειωμένο συ-
ντελεστή, τελών χαρτοσήμου και τελών 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων.  
Επίσης απαλλάσσονται από κάθε φόρο, 

τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατή-
σεις για το Δημόσιο και τρίτους οι παρο-
χές του ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις που υπο-
βάλλονται 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. περι-

πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 ΟΑΕΔ Ν. 1545/85 

(άρθρο 14) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 46). 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ. 
9, 14 & 16) 

Ν. 4223/13 
 

Απεριόρι-

στη 

Ειδικές δράσεις 

του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
15 Απαλλάσσεται κατά τη μεταβίβαση ακι-

νήτων από φόρους, τέλη, τέλη χαρτοσή-
μου, 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. περι-

 Εταιρεία Αξιοποί-

ησης Αγροτικής 
Γης. 

Ν. 2637/98 

(άρθρο 51) 
Ν. 2945/01 
(άρθρο 4, 
παρ. 32). 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν.Α’, παρ. 

9, 14 & 16) 
Ν. 4223/13 

Απεριόρι-

στη 

Αγροτική ανά-

πτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 

         
16 Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημο-

τικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή 
έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστι-

θέμενης αξίας, και το φόρο κληρονο-
μιών-δωρεών, το Ελληνικό Κέντρο Επεν-
δύσεων (ΕΛΚΕ).  Το ΕΛΚΕ απαλλάσσεται 
επίσης από την υποχρέωση καταβολής 

δικαστικού ενσήμου. 
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλ-
λαγή καταργείται. 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-

πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 Ελληνικό Κέντρο 
Επενδύσεων 
(ΕΛΚΕ). 

Ν. 2372/96 
(άρθρο 7). 
Ν. 3842/10 

(άρθρο 25, 
εν. Β’) 
Ν. 4223/13 
 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
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. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 ΑΟΟΑ ΝΔ 2906/54 

(άρθρο 2) 
Ν. 4223/13 
 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (στέγαση). 

  

         
18 Απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου 

και από τα δικαιώματα και κρατήσεις 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων για όλες τις 

μεταγραφές, καταχωρήσεις, διεκδική-
σεις, κ.λπ. ο ΑΟΟΑ. 

 ΑΟΟΑ ΝΔ 2906/54 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
19 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 

του. 

ΝΔ 2906/54 

(άρθρο 2) 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική (στέγαση). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
20 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 

πρόσθετο τέλος, εισφορά ή κράτηση υ-

πέρ Δημοσίου ή τρίτων οι άδειες που 
απαιτούνται για ανοικοδόμηση εγκατα-
στάσεων του ΑΟΟΑ. 
Στις παραπάνω απαλλαγές δεν περιλαμ-

βάνεται ο φόρος των καθαρών προσόδων 
για τις αμοιβές μηχανικών και δικηγό-
ρων. 
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος 

καταργήθηκε. 

 ΑΟΟΑ και τα μέλη 
του. 

ΝΔ 2906/54 
(άρθρο 2) 

 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
21 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 ισχύ-
ει στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών 

και γονικών παροχών. 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 Μέλη ΑΟΟΑ ΝΔ 2906/54 
(άρθρο 2). 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν. Β’) 
Ν. 4223/13 

 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
22 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. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-

νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 ΕΛΓΑ Ν. 1790/88 
(άρθρο 15, 
παρ. 53) 

Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 53) 
Ν. 4223/13 

 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
23 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλη 

χαρτοσήμου οι αποζημιώσεις που χορη-

γούνται στους ασφαλισμένους του Οργα-
νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσε-
ων (ΕΛΓΑ).  

Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος 
καταργήθηκε. 

 Οι ασφαλισμένοι 
του ΕΛΓΑ. 

Ν. 1790/88 
(άρθρο 15). 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν. Α’, παρ. 

9, 14 & 16). 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

24 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

και από κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτου τα καταστατικά των 
αγροτικών συνεταιρισμών, η συγχώνευση 
επιχειρήσεων, οι εισφορές και οι κατα-

θέσεις των μελών, οι πράξεις μεταβίβα-
σης κινητών, οι συμβάσεις μεταξύ Δημο-
σίου ή Αγροτικής Τράπεζας κ.λπ.  
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-

πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 Οργανώσεις γεωρ-

γικών συνεταιρι-
σμών. 

Ν. 2810/00 

(άρθρο 35) 
Ν. 4223/13 
 

Απεριόρι-

στη 

Αγροτική ανά-

πτυξη. 

  

         
25 Απαλλάσσονται από τους φόρους εκτός 

από το φόρο κληρονομιών, δωρεών και 
κάθε είδους τέλους οι λέσχες που χρη-
σιμοποιούνται ως πρατήρια και κέντρα 
ψυχαγωγίας του προσωπικού του Υπ. 

Δημόσιας Τάξης. 
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος 
καταργήθηκε. 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-

πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

Να μην έχουν κερδοσκοπι-

κό χαρακτήρα. 

Λέσχες και πρα-

τήρια για υπηρε-
σιακές ανάγκες. 

Ν. 1481/94 

(άρθρο 21). 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν. Β’) 

Ν. 4223/13 
 

Απεριόρι-

στη 

Κοινωνική πολι-

τική. 

  

         
26 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος 

χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις οι 
εισφορές και οι επιδοτήσεις προς τις επι-
χειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ) για 

μαθητές του. 

 Επιχειρήσεις Ν. 1262/82 

(άρθρο 18) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
27 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλη χαρ-

τοσήμου και γενικά από κρατήσεις ή ει-

σφορές για το Δημόσιο ή τρίτους, η κα-
ταβολή των παροχών του ΟΑΕΔ στους 
εργοδότες βάσει προγραμμάτων απασχό-

λησης. 

 Επιχειρήσεις Ν. 1262/82 
(άρθρα 29, 

παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
28 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος 

χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος 

υπέρ του Δημοσίου και εισφορά ή δικαί-
ωμα υπέρ τρίτων η εισφορά και μεταβί-
βαση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. κα-
θώς και κάθε πράξη που απαιτείται για 

τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσε-
ων. 

α) Το ακίνητο που μεταβι-
βάζεται θα πρέπει να α-

νήκει στην κυριότητα της 
εταιρείας και να χρησι-
μοποιείται από αυτήν, 
κατά τη συγχώνευση ή τη 

μετατροπή. Επίσης, πρέ-
πει να χρησιμοποιηθεί 
τουλάχιστον πέντε χρόνια 
για τις ανάγκες της και-

νούργιας εταιρείας, 
β) σε περίπτωση που η νέα 

εταιρεία διαλυθεί πριν 
την 5ετία υποχρεούται 

στην καταβολή φόρου. 

Επιχειρήσεις ΝΔ 1297/72 
(άρθρο 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
29 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-
μενες πράξεις επί παραγώγων χρηματο-
οικονομικών προϊόντων καθώς και τα 

πάσης φύσεως κέρδη και έσοδα που α-
πορρέουν από την εκτέλεση των συμβά-
σεων αυτών. 

 Επιχειρήσεις Ν. 2459/97 
(άρθρο 16α, 

παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         

30 Απαλλάσσονται από τις επιβαρύνσεις 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων πλην των 
τελών χαρτοσήμου οι συμβάσεις κατα-
χωρήσεως του δικαιώματος χρήσεως συ-

στημάτων τηλεπικοινωνιών δι’ υποβρυ-
χίων καλωδίων (IRU) από ημεδαπές εται-
ρείες προς αλλοδαπούς οίκους. 

 Επιχειρήσεις Ν. 542/77 
(άρθρο 58) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 

περ. 29) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

31 Περιορίζονται στο 1/5 τέλη, εισφορές, 
δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις υ-
πέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου που 

τυχόν προβλέπονται για τις συμβάσεις 
δανεισμού ή άλλες συμβάσεις χρηματο-

Οι αναφερόμενες χρηματο-
δοτήσεις να προορίζονται 
για την εξυπηρέτηση της 

επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας. 

Επιχειρήσεις Ν. 2545/97 
(άρθρο 15, 
παρ. 2) 

Ν. 3190/03 
(άρθρο 20, 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
δότησης, που συνάπτονται από το φορέα 
ΠΟΤΑ ή από το φορέα διαχείρισης της 

ΠΟΤΑ ή από πρόσωπα που ασκούν επι-
χείρηση που έχει εγκατασταθεί στην 
ΠΟΤΑ, καθώς και για τη σύσταση, εγ-
γραφή ή εξάλειψη υποθήκης ή προση-

μείωσης υποθήκης ή σύμβαση ενεχύρου 
για την ασφάλεια των παραπάνω δανείων 
ή άλλων χρηματοδοτήσεων και των τόκων 
τους. 

παρ. 2) 

         
32 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

και από τις επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων οι 
επιδοτήσεις επιτοκίων. 

 Επιχειρήσεις Ν. 849/78 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
33 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 

εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότε-
ρα επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νπδδ 

και τρίτων οι συμβάσεις με τις οποίες 
περιέρχονται στις εταιρείες ακίνητα από 
χρηματοδοτική μίσθωση, οι συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα μισθώμα-

τα από συμβάσεις χρηματοδοτικής μί-
σθωσης ακινήτων πλην των βιομηχανο-
στασίων, το τίμημα πώλησης του πράγ-
ματος σε περίπτωση υποθήκης η εκχώ-

ρηση απαιτήσεων κ.λπ., για τα παλαιά 
ακίνητα, ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυ-
τές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο εξω-
τερικό. 

 Εταιρείες Ν. 1665/86 
(άρθρο 6) 
Ν. 2859/00 

(άρθρα 22 
παρ. 1.κστ΄ 
και 5 παρ.  
3.α΄). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
34 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης και από κάθε άλλο φόρο, τέλος, ει-
σφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρί-

του οι μεταβιβάσεις ακινήτων εκούσιες 
από μέρους οποιουδήποτε προς το Δη-
μόσιο. 

Τα ακίνητα πρέπει να είναι 
εντός της ζώνης ενεργού 
πολεοδομίας. 

Δημόσιο Ν. 947/79 
(άρθρο 59) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
35 Με την καταβολή του φόρου (10%) από  ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. Ν. 4099/12 Απεριόρι- Οικονομικές   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
την ΑΕ Διαχειρίσεως εξαντλείται και η 
φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων 

του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

νομικά πρόσωπα, 
τα οποία είναι με-

ριδιούχοι του Α-
μοιβαίου Κεφα-
λαίου. 

(άρθρο 103 
παρ. 3) 

στη σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         

36 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 
εισφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του 
Δημοσίου ή νπδδ και γενικώς τρίτων, ε-
ξαιρέσει του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφα-

λαίου και του Φόρου Προστιθέμενης Α-
ξίας (ΦΠΑ), το καταστατικό, οι τροπο-
ποιήσεις του, οι συμβάσεις εγγυήσεων 
και οι χορηγούμενες γι’ αυτές ασφάλειες, 

καθώς και η μεταβίβαση των μετοχών εν 
ζωή εξ επαχθούς αιτίας των εταιρειών 
Αμοιβαίων Εγγυήσεων (ΕΑΕ). 

Τουλάχιστον το 50% των 
καθαρών κερδών να φέρεται 
σε ειδικό αφορολόγητο α-
ποθεματικό και να μη δια-

νέμεται. 

Εταιρείες Αμοι-
βαίων Εγγυήσεων. 

Ν. 2367/95 
(άρθρο 1,2) 
Ν. 4172/13 
(άρθρο 72, 

παρ. 18) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

37 Απαλλάσσονται από τέλη και δικαιώματα 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων η μεταβίβα-
ση τίτλων μετοχών ανώνυμων και η με-
ταβίβαση άυλων μετοχών μη εισηγμένων 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες. 

Ν. 2396/96 
(άρθρο 53) 
Ν. 2579/98 
(άρθρο 9 

παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
38 Απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου 

(πλην του φόρου εισοδήματος), τέλους ή 

δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρί-
των, οι αναγκαίες πράξεις για τη μετα-
τροπή των ανώνυμων εταιρειών σε ΕΠΕ. 

α) Το ενεργητικό και το πα-
θητικό των εταιρειών να 

μην υφίσταται μεταβολή, 
β) οι μέτοχοι της μετατρε-

πόμενης εταιρείας να με-
τέχουν στην ΕΠΕ με με-

ρίδιο ίσο ή ανάλογο με 
αυτό που μετείχαν στην 
ΑΕ. 

Ανώνυμες εταιρεί-
ες 

Ν. 3190/55 
(άρθρο 51) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         

39 Απαλλάσσονται από φόρους, τέλη χαρ-
τοσήμου ή άλλο τέλος, δικαίωμα ή ει-
σφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, η 

μετατροπή μετοχών, αύξηση αριθμού 
κ.λπ., τα καταστατικά των ανωνύμων ε-

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες. 

ΑΝ 148/67 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ταιρειών, οι τροποποιήσεις καταστατι-
κών, η μεταβίβαση μετοχών κ.λπ. 

         
40 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 

εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότε-
ρα επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νο-

μικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
τρίτων οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων 
προς εταιρείες υπαγόμενες στο ν. 
1905/90 από ανώνυμες τραπεζικές εται-

ρείες ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό τα παρεπόμενα αυτών 
σύμφωνα, η εξόφληση δανείων ή πιστώ-
σεων και των σχετικών τόκων, προμη-

θειών και λοιπών επιβαρύνσεων. 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες  

Ν. 2367/95 
(άρθρο 10, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
41 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-
ες. 

Ν. 1731/87 
(άρθρο 18) 

Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 51) 
Π.Δ. 30/88 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
42 Απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσή-

μου, φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου 
και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ 

τρίτου η μετατροπή ανώνυμων εταιρειών 
σε εταιρείες ενεργού πολεοδομίας. 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες. 

Ν. 947/79 
(άρθρο 59) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
43 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 

εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα υπέρ Δη-
μοσίου ή τρίτων οι συμβάσεις δανείων 
από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες κα-
θώς και οι συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

 Ανώνυμες τραπε-

ζικές εταιρείες. 

Ν. 1665/86 

(άρθρο 6)  
 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
44 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, 

ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, ει-
σφορά του άρθρου 1, παρ. 3 του 

 Ευρωπαϊκή Τρά-

πεζα Επενδύσεων. 

Ν. 2682/99 

(άρθρο 23, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Δράσεις στο εξω-

τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ν.128/1975, παντός φόρου, φόρου εισο-
δήματος και παρακράτησης αυτού ή ει-

σφοράς και άλλων παντός είδους ή φύ-
σεως επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου ή τρίτων οι συμβάσεις δανείων, 
πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών 

χρηματοδοτήσεως, όπου συμβάλλεται η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ε-
ξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προ-
μηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυ-

τών σύμφωνα παροχής εγγύησης, υπο-
θήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφά-
λειας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετι-
κή με το 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. 

         
45 Απαλλάσσονται από κάθε φορολογία, ε-

κτός της φορολογίας κληρονομιών, δω-
ρεών, τα περιουσιακά στοιχεία, τα έσοδα, 

οι εργασίες και οι συναλλαγές της Τρά-
πεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευ-
ξείνου Πόντου. Η τράπεζα επίσης απαλ-
λάσσεται από κάθε υποχρέωση για πλη-

ρωμή, παρακράτηση ή είσπραξη οποιου-
δήποτε φόρου. 
Επίσης απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι 
εισαγωγές, αγορές και λήψεις υπηρεσιών 

του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπε-
ζας. 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-

νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

Ορίζονται με την ΑΥΟ ΠΟΛ 
1044/2012. 
 

Τράπεζα Εμπορί-
ου και Ανάπτυξης 
Ευξείνου Πόντου. 

Ν. 2380/96 
(άρθρο 52) 
Ν. 2707/99 

(άρθρα 12 
και 14). 
Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 

εν. Β’) 
Ν. 4223/13 
 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
46 Απαλλάσσονται από τους φόρους μετα-

βίβασης, τέλη πάσης φύσεως, εισφορές 
και κρατήσεις, πλην τελών χαρτοσήμου, 

 Κοινοπραξίες της 

Αγροτικής Τράπε-
ζας. 

ΝΔ 3874/58 

(άρθρο 8) 
Ν. 2459/97 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
υπέρ του Δημοσίου, ή υπέρ άλλου φυσι-
κού ή νομικού προσώπου, η μεταβίβαση 

ακινήτων και βιομηχανικών ή άλλων ε-
γκαταστάσεων κ.λπ., κατά τη σύσταση ή 
συγχώνευση κοινοπραξιών καθώς και 
σύσταση ή συγχώνευση οποιουδήποτε 

τύπου εταιρειών υπό την Αγροτική Τρά-
πεζα σε συνεργασία με γεωργικούς συνε-
ταιρισμούς, οργανώσεις, ιδρύματα, ιδιω-
τικές επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

(άρθρο 4, 
περ. 2) 

         
47 Απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτο-

σήμου, μεταβίβασης ή άλλου φόρου ή 
τέλους υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς ή 

δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, 
η σύμβαση περί συγχωνεύσεως, το κατα-
στατικό, η εισφορά, η μεταβίβαση των 
περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., καθώς 

και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που 
απαιτείται για τη συγχώνευση, τη σύστα-
ση και το καταστατικό της νέας συμφω-
νίας των ανώνυμων τραπεζικών εται-

ρειών. 

 Τραπεζικές εται-
ρείες. 

Ν. 2515/97 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
48 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 Ελλά-
δος. 

 Τράπεζες Ν. 1083/80 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
49 Απαλλάσσονται από κάθε κράτηση, ει-

σφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, 
πλην τελών χαρτοσήμου, οι πράξεις συ-
στάσεως εγγραφής ή εξάλειψης υποθή-

κης πλοίων κ.λπ. η σύσταση ενεχύρου 
κ.α. τραπεζών, των τμημάτων εξαγωγικών 

 Τράπεζες εξαγωγι-

κού εμπορίου. 

ΝΔ 116/73, 

ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 19) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
πιστώσεων. Επίσης, απαλλάσσονται και 
οι τόκοι προμηθειών και τα έσοδα που 

πραγματοποιούνται σε συνάλλαγμα. 
         

50 Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, πλην τε-
λών χαρτοσήμου, κράτηση, εισφορά, δι-

καίωμα ή παράβολο και από κάθε επι-
βάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου 
όλες οι δικαιοπραξίες που συνδέονται με 
τη χρηματοδότηση του εξαγωγικού ε-

μπορίου. 

 Τράπεζες εξαγωγι-
κού εμπορίου. 

ΝΔ 116/73 
Ν. 2459/97 

(άρθρο 4, 
περ. 19) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         
51 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, 

εισφορά του άρθρου 1, παρ. 3 του ν. 

128/1975, και άλλων παντός είδους ή 
φύσης επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνι-
κού Δημοσίου ή τρίτων οι συμβάσεις δα-
νείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων 

μορφών χρηματοδοτήσεως, η εξόφλησή 
τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών 
επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμ-
φωνα παροχής εγγύησης, υποθήκης, ε-

νεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, εκ-
χωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με το 
αντικείμενο των τραπεζών σύμβαση ή 
πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση 

των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση 
των αντίστοιχων υποχρεώσεων, καθώς 
και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων. 

α) Οι πράξεις να διενεργού-
νται προς χρηματοδότη-

ση αυτοχρηματοδοτού-
μενων ή συγχρηματοδο-
τούμενων δημόσιων έρ-
γων της παρ. 4 του άρ-

θρου 9 του ν.2052/1992 
και των άρθρων 3, παρ. 
1δ του π.δ. 23/1993 και 
2, παρ. 1 του π.δ. 166/ 

1996 και 
β) τα έργα αυτά να έτυχαν 

χρηματοδότησης και από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων. 

Ημεδαπά και αλ-
λοδαπά τραπεζικά 

ή πιστωτικά ιδρύ-
ματα. 

Ν. 2682/99 
(άρθρο 23, 

παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         

52 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης, τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών 
χαρτοσήμου ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, 
η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή με-

ριδίων του. 

Τα πλοία να τίθενται για 
πρώτη φορά υπό ελληνική 
σημαία. 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες. 

Α.Ν. 465/68 
(άρθρο 8) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 

περ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
53 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης, τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών 
χαρτοσήμου και δικαιώματα υπέρ τρί-

Τα πλοία να τίθενται για 

πρώτη φορά υπό ελληνική 
σημαία. 

Ναυτιλιακές εται-

ρείες. 

Ν.Δ. 509/70 

(άρθρο 8) 
Ν. 2459/97 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
των, η εκποίηση ολόκληρων ή μεριδίων: 
α) των επιβατηγών πλοίων, 

β) των πλοίων που είναι άνω των 500 και 
μέχρι 3.000 κόρων. 

(άρθρο 4, 
περ. 17) 

λία). 

         
54 Απαλλάσσονται από τέλη, εισφορές, δι-

καιώματα, κρατήσεις και φόρους υπέρ 
τρίτων, οι ναυπηγήσεις και οι συντηρή-
σεις πλοίων, οι επισκευές κ.λπ. 

 Ναυτιλιακές εται-

ρείες. 

Ν. 814/78 

(άρθρο 57) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

55 Απαλλάσσονται από όλα τα τέλη οι κα-
ταχωρήσεις υποθηκών στα νηολόγια. 

 Ναυτιλιακές εται-
ρείες. 

Ν. 262/69 
(άρθρο 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

56 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-
μιών οι μεταβιβάσεις πλοίων, μετοχών ή 
μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εται-
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 εται-
ρειών χαρτοφυλακίου (holding compa-

nies) που κατέχουν άμεσα ή μέσω ενδι-
αμέσων εταιρειών χαρτοφυλακίου τις με-
τοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτη-
τριών εταιρειών. 

 Κληρονόμοι πλοί-
ων, μετοχών ή με-
ριδίων πλοιοκτη-
τριών εταιρειών. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 2, 
περ. α) 

Ν. 4110/13 
(άρθρο 24, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
57 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο η μεταβί-

βαση από οποιαδήποτε αιτία μετοχών ή 
μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιο-

κτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική 
ή ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρ-
τοφυλακίου (holding companies) που 
κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές 

ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών 
εταιρειών. 

 Όσοι αποκτούν 
μετοχές ή μερίδια 
ημεδαπών ή αλ-

λοδαπών πλοιο-
κτητριών εταιρειών 
πλοίων υπό ελλη-
νική ή ξένη ση-

μαία. 

Ν. 4110/13 
(άρθρο 24, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-

λία). 

  

         

58 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 
και από κάθε τέλος, κράτηση και εισφο-

 Ναυτιλιακές και 
ναυπηγικές επι-

Ν. 1321/72 
(άρθρο 14) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ρά, δικαίωμα ή παράβολο ή άλλη επιβά-
ρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου όλες 

οι δικαιοπραξίες και διενεργούμενες 
πράξεις, που αφορούν τη χρηματοδότη-
ση ναυτιλιακών και ναυπηγικών επιχει-
ρήσεων.  Την παραπάνω απαλλαγή έ-

χουν και η εγγραφή, η εξάλειψη υποθή-
κης πλοίων ή ακινήτων κ.λπ. των παρα-
πάνω επιχειρήσεων. 

χειρήσεις. νάπτυξη. 

         

59 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 
εισφορά ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή 
τρίτων τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρή-
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 ι-

σχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό 
φόρο επί των ακινήτων. Για απαλλαγή 
από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περιπτώσεις 1 έως 
και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ενιαίος Φόρος 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

Τα πλοία πρέπει να έχουν 
χωρητικότητα άνω των 500 
κόρων. 

Ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 25) 
Ν. 3091/02 
(άρθρο 15) 

Ν. 4223/13. 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
60 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή 

εισφορά ή κράτηση από το εισόδημα που 

αποκτήθηκε στο εξωτερικό από αλλοδα-
πές πλοιοκτήτριες εταιρείες καθώς και οι 
μέτοχοι ή οι εταίροι αυτών.  Την παρα-
πάνω απαλλαγή έχουν και τα έγγραφα 

που εκδίδονται για την εφαρμογή του 
νόμου. 
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ι-

σχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό 
φόρο επί των ακινήτων. 

 Αλλοδαπές ναυτι-
λιακές επιχειρή-

σεις. 

Ν. 27/75 
(άρθρα 26 

και 27) 
Ν.3091/02 
(άρθρο 15) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

νάπτυξη. 

  

         

61 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-
τος και από κάθε τέλος, εισφορά ή κρά-

 Αλλοδαπές ναυτι-
λιακές επιχειρή-

ΑΝ 378/68 
(άρθρο 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τηση, αλλοδαπές εταιρείες που διαχειρί-
ζονται πλοία με ξένη σημαία. 

σεις. νάπτυξη. 

         
62 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος, από κάθε τέλος πλην τελών χαρτο-
σήμου και από κάθε φόρο, εισφορά ή 

ανταποδοτική κράτηση υπέρ του Δημο-
σίου ή τρίτου, οι αλλοδαπές τεχνικές ε-
πιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δεν παρέχεται 
απαλλαγή από τους φόρους κληρονο-

μιών και δωρεών. 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

α) Το προσωπικό να αποτε-
λείται κατά τα 4/5 του-
λάχιστον του συνόλου 

από Έλληνες, 
β) να έχουν καταθέσει εγ-

γυητική επιστολή ύψους 
50.000 δολαρίων, 

γ) το ελάχιστο ύψος του 
συναλλάγματος που θα 
εισάγεται πρέπει να είναι 
ετησίως 50.000 δολάρια. 

Αλλοδαπές τεχνι-
κές επιχειρήσεις. 

Ν. 4171/61 
Ν. 1262/82 
(άρθρο 23 

παρ. 3) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
παρ. 5). 

Ν. 2961/01 
(άρθρα 25 & 
43) 
Ν. 4223/13 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
63 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, 

ΦΚΕ και από κάθε δικαίωμα ή κράτηση 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων οι αλλοδα-

πές εμποροβιομηχανικές εταιρείες που 
το αντικείμενό τους βρίσκεται στην Ελ-
λάδα. 
 

 Αλλοδαπές εμπο-
ροβιομηχανικές 
εταιρείες. 

ΑΝ 89/67 
(άρθρο 1) 
 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
64 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος 

χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ 
του Δημοσίου, εκτός από το φόρο κλη-

ρονομιάς και δωρεών όπου φορολογού-
νται αυτοτελώς, με μειωμένο συντελεστή, 
υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, τα Ελβε-
τικά κοινωφελή ιδρύματα. Από τον ειδι-

κό φόρο επί των ακινήτων απαλλάσσεται 
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις του αρ. 15 του ν. 3091/2002, 
όπως ισχύει. 

Ειδικά για το φόρο εισοδήματος η απαλ-
λαγή καταργήθηκε. 
Για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ βλ. περι-

πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-
νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 Ελβετικά κοινω-
φελή και φιλαν-
θρωπικά ιδρύμα-

τα. 

Ν. 1160/81 
(άρθρο 5). 
Ν. 3842/10 

(άρθρο 12, 
παρ.1, άρ-
θρο 25, εν. 
Α’, παρ. 9, 

14 & 16) 
Ν. 3091/02 
(άρθρο 15) 
Ν. 4223/13 

 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

65 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 ε-

ταιρείες. 

ΝΔ 551/70 

(άρθρο 3) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (μετα-
φορές). 

  

         
66 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσή-

μου, τα δικαιώματα και τις επιβαρύνσεις 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων οι δανειακές 

ενισχύσεις των βιομηχανιών και βιοτε-
χνιών, καθώς και οι σχετικές εγγραφές 
υποθήκης υπέρ του Ελληνικού Δημοσί-
ου και η πράξη εξάλειψης αυτών. 

 Βιομηχανίες, βιο-
τεχνίες. 

Ν. 849/78 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-

χανία). 

  

         
67 Απαλλάσσονται από την καταβολή κάθε 

φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέ-
λους 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 χημι-
κές μονάδες διαλυτών. 

 Διυλιστήρια και 
χημικές βιομηχα-
νίες. 

Ν. 1038/80 
(άρθρο 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-

χανία). 

  

         
68 Απαλλάσσονται από κάθε είδους φορο-

λογική επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή 
τρίτων οι πρώτες ύλες, που εισάγουν οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες, τα είδη για την 
παραγωγή αυτοκινήτων και τα παραγό-

μενα αυτοκίνητα που υπάγονται στο τέ-
λος ταξινόμησης για τις μετά τον τελωνι-
σμό πωλήσεις. Επίσης απαλλάσσονται τα 
ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών ε-

πιχειρήσεων που προέρχονται από πώ-
ληση μερών, εξαρτημάτων κ.λπ. στις αυ-
τοκινητοβιομηχανίες (εξαιρούνται οι δα-

σμοί που ορίζονται από την κοινοτική 
νομοθεσία). 

 Αυτοκινητοβιομη-

χανίες. 

Ν. 1573/85 

(άρθρο 3) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (αυτο-
κινητοβιομηχα-
νία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

69 Απαλλάσσονται οι αυτοκινητοβιομηχανί-

ες από τα τέλη χαρτοσήμου και τους άλ-
λους φόρους των ειδών που αγοράζουν 
από το εσωτερικό για την κατασκευή με-
ρών, εξαρτημάτων κ.λπ. που θα χρησι-

μοποιηθούν στην παραγωγή αυτοκινή-
των. 

Η αγοράστρια βιομηχανία 

πρέπει να υποβάλλει αίτη-
ση που θα αναγράφονται: 
α) η επιχείρηση από την 

οποία θα αγοράσει τα 

είδη, 
β) υπεύθυνη δήλωση όπου 

θα δηλώνεται ότι τα υλι-
κά θα χρησιμοποιηθούν 

για κατασκευή αυτοκι-
νήτων κ.λπ. 

Αυτοκινητοβιομη-

χανίες. 

ΑΥΟ 

Σ 212/20/ 
17-1-86 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (αυτο-
κινητοβιομηχα-
νία). 

  

         
70 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

και από οποιαδήποτε εισφορά και δι-
καίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων η 
σύμβαση δανείου ή πίστωσης, η επ’ αυ-
τού παροχή δικαιώματος εγγραφής υπο-

θήκης αεροσκάφους κι η εξάλειψή της, 
η εξόφληση δανείου ή πίστωσης καθώς 
και οι εξ αυτών τόκοι. 

α) Η σύμβαση να ασφαλίζε-

ται με υποθήκη αερο-
σκάφους, εκμεταλλευό-
μενο από το λαβόντα τη 
σχετική άδεια αερομετα-

φορέα, 
β) η εγγραφή κι η εξάλειψη 

της υποθήκης να ακο-
λουθεί 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. 

Αερομεταφορείς Ν. 2648/98 

(άρθρο 41, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
71 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος 

χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από 
κάθε άλλη επιβάρυνση προς όφελος του 
Δημοσίου ή τρίτου οι επιχορηγήσεις ε-
πενδύσεων, οι επιδοτήσεις τόκων και οι 

επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2601/98. 

 Επιδοτούμενοι 

επενδυτικοί φο-
ρείς του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 

(άρθρο 9, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
72 Με εξαίρεση το ΦΠΑ, απαλλάσσεται από  Επιχειρήσεις ι- Ν. 2545/97 Απεριόρι- Οικονομικές   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή 
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, 

νπδδ, δήμων και κοινοτήτων και τρίτων 
κάθε δικαιοπραξία του φορέα Βιομηχα-
νικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), 
που αφορά την ίδρυση του φορέα ή τρί-

του φορέα ΒΕΠΕ, την κτήση από το φο-
ρέα αυτόν της κυριότητας των αναγκαίων 
για την ίδρυση της ΒΕΠΕ εδαφικών ε-
κτάσεων και κτιρίων για την εγκατάσταση 

επιχειρήσεων και των άλλων συναφών 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων, τη μεταβί-
βαση δικαιώματος κυριότητας προς τρί-
τους, τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιω-

μάτων, την εκμίσθωση, τη σύσταση ενο-
χικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλη ε-
μπράγματη ή ενοχική δικαιοπραξία που 
αφορά την έκταση που προορίζεται για 

την ίδρυση και οργάνωση της ΒΕΠΕ και 
τα κτίρια που προορίζονται για την εγκα-
τάσταση. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για 
τις ΠΟΤΑ. 

δρυόμενες εντός 
των Βιομηχανικών 

Επιχειρηματικών 
Περιοχών (ΒΕΠΕ). 

(άρθρο 15, 
παρ. 1) 

Ν. 3190/03 
(άρθρο 20, 
παρ.1) 

στη σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
73 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, πλην 

του φόρου δωρεών και  γονικών παρο-
χών, τέλος, τέλος χαρτοσήμου οι δικαιο-

πραξίες εν ζωή επί γαιών που βρίσκονται 
σε αναδιανεμητέα ή αναδιανεμόμενη πε-
ριοχή. 

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-

γής. 

Ν. 674/77 
(άρθρο 23 
παρ. 3). 

Ν. 3842/10 
(άρθρο 25, 
εν. Β΄). 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         

74 Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, εισφορά 
ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου, ΟΤΑ ή άλ-
λου νπδδ οι συμβάσεις αναθέσεως έργων 
ενεργού πολεοδομίας και αστικού ανα-

δασμού. 

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 674/77 
(άρθρο 23, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη (πολεοδο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
75 Απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες 

εισφορές οι άδειες οικοδομής κάθε κτί-
σματος που βρίσκεται σε ζώνη ενεργού 

Θα πρέπει τα ακίνητα να 

βρίσκονται σε ζώνη ενεργού 
πολεοδομίας και αστικού 

Φορολογούμενοι 

που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-

Ν. 947/79 

(άρθρο 59) 

Απεριόρι-

στη 

Οικιστική ανά-

πτυξη (πολεοδο-
μικός σχεδια-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
πολεοδομίας και αστικού αναδασμού. αναδασμού. γής. σμός). 

         

76 Απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε 
φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίω-
μα ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρί-
του πλην ΦΠΑ οι πωλήσεις των παραγο-

μένων 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 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 2289/95 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
77 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 αναζήτη-

ση, την έρευνα και κάθε εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων. Απαλλάσσονται και 
τα εισοδήματα που αποκτούν αλλοδαποί 
υπάλληλοι των χρησιμοποιούμενων από 

τον Ανάδοχο εργολάβων, των υπεργολά-
βων, ακόμη και αν οι τελευταίοι είναι 
κάτοικοι Ελλάδας. 

 Φορολογούμενοι 

που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 2289/95 

(άρθρο 9) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

78 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 
τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά 
υπέρ Δημοσίου ή τρίτων πλην ΦΠΑ, οι 
παρεχόμενες συμβάσεις δανείων ή πι-

στώσεις από τράπεζες ή πιστωτικούς ορ-
γανισμούς προς τους αναδόχους δανείων 
για εργασίες έρευνας σχετικά με την εκ-
μετάλλευση υδρογονανθράκων. 

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 2289/95 
(άρθρο 9) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

79 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης, 
από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή 

δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ άλ-
λου νπδδ η απόκτηση κυριότητας ακινή-

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-

ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 947/79 
(άρθρο 59) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
των από αναγκαστική απαλλοτρίωση. 

         

80 Οι χορηγούμενοι στους καταθέτες τίτλοι 
στον κομιστή, που είναι μεταβιβάσιμοι 
και διαπραγματεύσιμοι και στο χρηματι-

στήριο, καθώς και οι τόκοι αυτών, απαλ-
λάσσονται από κάθε είδους φορολογική 
επιβάρυνση. 

 Καταθέτες ΑΝ  148/67 
(άρθρο 9) 
Ν. 1731/87 

(άρθρο 55) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

81 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 
τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή 
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή 

τρίτου η μεταβίβαση μελλοντικών προε-
σόδων του Δημοσίου, νπδδ ή δημόσιων 
επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά 
σε φορείς του Δημοσίου και οι σχετικές 

συμβάσεις. 

 Κάτοχοι τίτλων 
προεσόδων. 

Ν. 2801/00 
(άρθρο 14, 
παρ. 12) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
σωτερικό. 

  

         

82 Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο, 

τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δι-
καίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτων οι πρόσοδοι των τίτ-
λων προεσόδων που εκδίδει το Ελληνικό 

Δημόσιο καθώς και οποιαδήποτε σύμβα-
ση ή συναλλαγή αφορά τους τίτλους αυ-
τούς, περιλαμβανόμενης και της εκδό-
σεώς τους, πλην του φόρου κληρονο-

μιών, δωρεών. 

 Κάτοχοι τίτλων 

προεσόδων. 

Ν. 2801/00 

(άρθρο 14, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-

στη 

Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         

83 Καταργούνται οι κρατήσεις και λοιπές 

επιβαρύνσεις για την έκδοση των οικο-
δομικών αδειών των αγροτικών κατα-
σκευών, τα πάσης φύσεως παράβολα 
Δημοσίου, το παράβολο του ν. 1041/80, 

καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου στις ει-
σφορές που γίνονται υπέρ του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του 
Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Ερ-

γοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ). 
Ως αγροτικές κατασκευές νοούνται εκεί-

 Αγρότες Ν. 2520/97 

(άρθρο 26, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-

στη 

Αγροτική ανά-

πτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΝΟΜΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗ-

Η 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 
– ΣΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ 

ΚΟΣΟ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
νες που ορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 26, παρ. 1, του ν. 2520/97. 

         

84 Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (ΤΧΣ) απολαμβάνει όλων των διοι-

κητικών, 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. περι-
πτώσεις 1 έως και 19 στο Κεφάλαιο 4 «Ε-

νιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων». 

 ΤΧΣ Ν. 3864/10 
(άρθρο 15) 

Ν. 4223/13 
 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις - ανά-

πτυξη. 

  

         

85 Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι-

ουσίας του Δημοσίου ΑΕ και οι εταιρείες 
των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει 
εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Τα-
μείο, απολαμβάνουν όλων των διοικητι-

κών, οικονομικών, φορολογικών, δικα-
στικών, ουσιαστικού και δικονομικού δι-
καίου προνομίων του Δημοσίου. Η α-
παλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτη-

σίας Ακινήτων ισχύει μόνο για το ίδιο το 
ΤΑΙΠΕΔ. 

 ΤΑΙΠΕΔ και εται-

ρείες ΤΑΙΠΕΔ 

Ν. 3986/11 

(άρθρο 2 
παρ. 13) 
Ν. 4172/13 
(άρθρο 46, 

περ. ε) 
Ν. 4223/13 
(άρθρο 3) 

Απεριόρι-

στη 

Δράσεις του 

κράτους στο ε-
σωτερικό. 

  

         
86 Οι απαλλαγές και ατέλειες του Δημοσίου 

ισχύουν και υπέρ της εταιρείας «Κτιρια-
κές Υποδομές ΑΕ» με εξαίρεση το Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας και τον Ενιαίο Φό-
ρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. 

 Κτιριακές Υποδο-

μές ΑΕ 

Ν. 4199/13 

(άρθρο 132) 
Ν. 4313/14 
(άρθρο 76, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-

στη 

Δράσεις του 

κράτους στο ε-
σωτερικό. 
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Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 
 

 

 
ΑΕ : Ανώνυμη Εταιρεία 
ΑΕΕΜΚ : Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεως Μεταβλητού Κεφαλαίου 
ΑΕΙ : Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
ΑΚ : Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
ΑΚΕ : Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών υμμετοχών 
ΑΝ : Αναγκαστικός Νόμος 

ΑΝΕΜ : Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας 
ΑΟΟΑ : Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών 
ΑΟ : Αγροτικές υνεταιριστικές Οργανώσεις 
ΑΟ : Αγροτικός ταφιδικός Οργανισμός 
ΑΤΕ : Ανώτατη τρατού Τγειονομική Επιτροπή 
ΑΣΕ : Αγροτική Σράπεζα Ελλάδος 
ΑΤΟ : Απόφαση Τπουργού Οικονομικών 

ΒΔ : Βασιλικό Διάταγμα 
ΒΕΠΕ : Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές 
ΒΙΟΠΑ : Βιοτεχνικό Πάρκο 
ΒΙΠΕ : Βιομηχανικές Περιοχές 
ΒΙΠΕΣΒΑ : Βιομηχανική Περιοχή ΕΣΒΑ 
ΓΓ : Γενική Γραμματεία 
ΓΓΑ : Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

ΓΓΠ : Γενική Γραμματεία Πληροφορικών υστημάτων 
ΓΕΑ : Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 
ΓΕ : Γενικό Επιτελείο τρατού 
ΓΕΥΤΡΑ : Γαλλο-Ελληνικός Υορέας Τπερθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου 
ΓΟΕΒ : Γεωργικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων 
ΓΣ : Γραφείο Σύπου 
δ κλ : δασμολογική κλάση 

ΔΕΜΕ : Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεων εξ Ευρώπης 
ΔΕΠΑ : Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 
ΔΕΠΟ : Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομήσεως Οικισμού και τέγασης 
ΔΛΠ : Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
ΔΟΕ : Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 
ΔΟΤ : Δημόσια Οικονομική Τπηρεσία 
ΔΤΟ : Διαταγή Τπουργού Οικονομικών 

ΔΤΠΕ : Διοίκηση Τγειονομικής Περιφέρειας 
ΔΦ : Δημόσιας Φρήσης 
ΕΑΒ : Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία 
ΕΑΕ : Εταιρείες Αμοιβαίων Εγγυήσεων 
ΕΒΑΤ : Ελληνική Βιομηχανία Αεροπορικού Τλικού 
ΕΒΕΑ : Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο  
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ΕΒΟ : Ελληνική Βιομηχανία Όπλων 
ΕΔΑ : Εταιρεία Διανομής Αερίου 
ΕΔΕΚΣ : Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου και Σόκων 
ΕΔΤΟ : Εγκύκλιος Διαταγή Τπουργού Οικονομικών 
ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕ : Ετερόρρυθμη Εταιρεία 
ΕΕΠΝ : Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία 
ΕΕ : Ελληνικός Ερυθρός ταυρός 
ΕΕΦ : Εταιρεία Επενδύσεων Φαρτοφυλακίου 
ΕΙΤΑΠΟΕ : Εθνικό Ίδρυμα Τποδομής και Αποκαταστάσεως Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων 
ΕΙΦ : Επιβατικό Ιδιωτικής Φρήσης 
ΕΚ : Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

ΕΚΑΒ : Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ΕΚΑ : Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης υνταξιούχων 
ΕΚΕ : Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών υμμετοχών 
ΕΚΕΥΕ «Δ» : Εθνικό Κέντρο Έρευνας Υυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» 
ΕΛΒΟ : Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων 
ΕΛΓΑ : Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 

ΕΛΚΕ : Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων 
ΕΛ : Εθνική Λυρική κηνή 
ΕΛΣΑ : Ελληνικά Σαχυδρομεία 
ΕΝ : Εμπορικό Ναυτικό 
ΕΝΑΕ : Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 
ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
ΕΟΜΜΕΦ : Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Φειροτεχνίας 

ΕΟΣ : Ελληνικός Οργανισμός Σουρισμού 
ΕΟΦ : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Φώρος 
ΕΠΑ : Εταιρεία Παροχής Αερίου 
ΕΠΕ : Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
ΕΠΤ : Εθελοντές Πενταετούς Τποχρέωσης 
ΕΤ : Εθνικό ύστημα Τγείας 

ΕΣΒΑ : Ελληνική Σράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
ΕΣΕΒΑ : Εθνική Σράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
ΕΣΕΕΠ : Εταιρεία Εκκαθάρισης υναλλαγών και Παραγώγων 
ΕΣΦ : Ευρωπαϊκό Σαμείο Φρηματοπιστωτικής ταθερότητας 
ΕΥΚ : Ειδικός Υόρος Κατανάλωσης 
ΗΛΠΑΠ : Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς  
ΗΠΑ : Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

ΙΓΜΕ : Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
ΙΚΑ : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ΙΟΒΕ : Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών 
ΙΦ : Ιδιωτικής Φρήσης 
κ.λπ. : και λοιπά 
ΚΑΠΕ : Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Πιστώσεως Εξαγωγών 
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ΚΒ : Κώδικας Βιβλίων και τοιχείων 
κε, κεκ : κυβικά εκατοστά 
ΚΕΔ : Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου 
ΚΕΔΚΕ : Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 
ΚΕΠΑ : Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

ΚΝΣΦ : Κώδικας Νόμων Σελών Φαρτοσήμου 
ΚΠ : Κοινοτικό Πλαίσιο τήριξης 
ΚΣΕΛ : Κοινό Σαμείο Εισπράξεων Λεωφορείων 
ΚΤΑ : Κοινή Τπουργική Απόφαση 
ΚΥΔ : Κώδικας Υορολογικών Διαδικασιών 
ΚΥΕ : Κώδικας Υορολογίας Εισοδήματος 
ΚΥ : Κώδικας Υορολογικών τοιχείων 

ΜΕΕΠ : Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
ΜΜΕ : Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
ΜΟΔ : Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης 
Ν, ν : Νόμος 
ΝΑ : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
ΝΑΣ : Ναυτικό Απομαχικό Σαμείο 
ΝΑΣΟ : North Atlantic Treaty Organisation (Οργανισμός Βορειοαντλαντικού υμφώνου) 

νδ : Νομοθετικό διάταγμα 
ΝΔ : Νομοθετικό Διάταγμα 
ΝΕΠΑ : Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής 
ΝΕΡΙΣ : Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Σηλεόραση 
ΝΠ, νπ : Νομικό Πρόσωπο 
ΝΠΔΔ : Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
ΝΠΙΔ : Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

ΝΚ : Νομικό υμβούλιο του Κράτους 
ΟΑΕ : Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων 
ΟΑΕΔ : Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 
ΟΑΕΠ : Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 
ΟΓΑ : Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 
ΟΔΔΗΦ : Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Φρέους 

ΟΔΔΤ : Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Τλικού 
ΟΕ : Ομόρρυθμος Εταιρεία 
ΟΕΒ : Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων 
ΟΕΕ : Οργανισμός Εργατικής Εστίας 
ΟΕΚ : Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 
ΟΕΟΑ : Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 
ΟΗΕ : Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ΟΕ : Οργανισμός ιδηροδρόμων Ελλάδος 
ΟΕΚΑ : Οργανισμοί υλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες 
ΟΚ : Οργανισμός χολικών Κτιρίων 
ΟΣΑ : Οργανισμός Σοπικής Αυτοδιοίκησης 
ΟΣΕ : Οργανισμός Σηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
ΠΑ : Πολιτική Αεροπορία 
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ΠΑΕ : Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία 
παρ : παράγραφος 
ΠΑΕΓΕ : Πανελλήνια υνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών υνεταιρισμών 
ΠΔ : Προεδρικό Διάταγμα 
περ : περίπτωση 

ΠΕΤ : Περιφερειακά υστήματα Τγείας 
ΠΕΤΠ : Περιφερειακά υστήματα Τγείας Πρόνοιας 
ΠΟΛ : Πολυγραφημένη εγκύκλιος 
ΠΟΠ : Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης 
ΠΟΣΑ : Περιοχές Ολοκληρωμένης Σουριστικής Ανάπτυξης 
ΠΤ : Πρώτες Ύλες 
ΠΤΡΚΑΛ  ΑΕ : Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου-Καλυκοποιείου 

ΠΤ : Πράξη Τπουργικού υμβουλίου 
ΑΔΥ : ύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας   
ΑΕ : υλλογικές Αποφάσεις Έργων 
Ε : υνεταιριστικές Εταιρείες 
Ο : υνδυασμένη Ονοματολογία 
ΟΕΛ : ώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
τΕ : υμβούλιο της Επικρατείας 

ΣΑΙΠΕΔ : Σαμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
ΣΑΝΕΟ ΑΕ : Σαμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΑΕ 
ΣΑΠΟΣΕ : Σαμείο Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Σηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
ΣΕΑΕΠ : Σράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου 
ΣΕΔΚ : Σοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων 
ΣΕΕ : Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
τμ : τετραγωνικά μέτρα 

ΣΟΕΒ : Σοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων 
ΣΠ & Δ : Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
ΣΜΕΔΕ : Σαμείο υντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
ΣΦ : Σαμείο Φρηματοπιστωτικής ταθερότητας 
ΤΕΘΑ : Τπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Τπ : Τπουργείο 

ΤΠΕΔΔΑ : Τπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
ΤΠΕΦΩΔΕ : Τπουργείο Περιβάλλοντος, Φωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
ΤπΟικ, ΤΠΟΙΚ : Τπουργείο Οικονομικών 
ΥΑΤ : Υόρος Αυτομάτου Τπερτιμήματος  
ΥΕΚ : Υύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 
ΥΕΝΠ : Υόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
ΥΕΥΠ : Υόρος Εισοδήματος Υυσικών Προσώπων 

ΥΙΦ : Υορτηγό Ιδιωτικής Φρήσης 
ΥΚΕ : Υόρος Κύκλου Εργασιών 
ΥΜΑ : Υόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 
ΥΠΑ : Υόρος Προστιθέμενης Αξίας 
ΦΑ : Φρηματιστήριο Αθηνών 
ΦΠΑ : Φρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών 
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CEDEFOP : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΕΚΑΕΚ 
FMS : Foreign Military Sales 
VDMFK : Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών 
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