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Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
Ο ορισμός της έννοιας των φορολογικών δαπανών διαφοροποιείται από χώρα σε 
χώρα ανάλογα με τα κριτήρια που υιοθετούνται για να χαρακτηρισθεί μια ειδική 
φορολογική ρύθμιση ως φορολογική δαπάνη. Στην Ελλάδα, η έννοια των φορολο-
γικών δαπανών περιγράφεται στο άρθρο 59 του ν. 2214/94, όπου ορίζεται ότι: «οι 
φορολογικές δαπάνες αφορούν σε ρυθμίσεις από τις οποίες προκαλείται άμεσα ή 
έμμεσα απώλεια φορολογικών εσόδων». Ουσιαστικά, οι φορολογικές δαπάνες 
είναι αποκλίσεις από την δομή του  βασικού φορολογικού συστήματος, που καθιε-
ρώνουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς υπέρ ορισμένων μορφών οικονομικής 
δραστηριότητας ή ομάδων φορολογουμένων. Ο διαχωρισμός μεταξύ φορολογικών 
ρυθμίσεων - ελαφρύνσεων και των φορολογικών δαπανών, εξαρτάται από τον ορι-
σμό του βασικού φορολογικού συστήματος. Ως βασικό φορολογικό σύστημα συνη-
θίζεται να ορίζεται εκείνο που δεν προβλέπει  προνομιακές ρυθμίσεις για τις φορο-
λογούμενες μονάδες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως το επάγγελμα, 
την οικογενειακή κατάσταση, το φύλο, τον τόπο εγκατάστασης κ.λπ. 
 
Τα παραδοσιακά δημοσιονομικά μέσα του προϋπολογισμού, δηλαδή οι φόροι και 
οι δημόσιες δαπάνες, πολλές φορές κρίνονται ανεπαρκή στην άσκηση δημοσιονο-
μικής πολιτικής. Συμπληρωματικά χρησιμοποιούνται οι φορολογικές δαπάνες ενι-
σχύοντας συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού ή δραστηριότητες. Το φορολογικό σύ-
στημα, μέσω των φορολογικών δαπανών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτύ-
χει στόχους όμοιους με εκείνους των προγραμμάτων άμεσων δημοσίων δαπανών, 
ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής. 
 
Σημειώνεται επίσης και μια σημαντική διαφορά μεταξύ των άμεσων δημοσίων δα-
πανών και των φορολογικών δαπανών. Ενώ οι πρώτες αποτελούν κάθε χρόνο α-
ντικείμενο έγκρισης από τη Βουλή, μέσω της διαδικασίας ψήφισης του προϋπολο-

γισμού,  οι δεύτερες εγκρίνονται άπαξ και ισχύουν μέχρι την τυχόν τροποποίηση ή 
κατάργησή τους. 
 
 
Σκοπός 
 
Σκοπός των ειδικών αυτών ρυθμίσεων είναι: 
• Η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος και η κοινωνική μέριμνα 
• Η αποφυγή του "κοινωνικού στίγματος"  για ορισμένες ομάδες πληθυσμού με 

τη χορήγηση ειδικών επιδομάτων 
• Η αύξηση της απασχόλησης 
• Η οικονομική ανάπτυξη 
• Η προώθηση της έρευνας 
• Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 
• Η στήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
 
 
Κατηγορίες 
 
Ανάλογα, κυρίως, με το περιεχόμενό τους οι φορολογικές δαπάνες διακρίνονται 
στις εξής κατηγορίες: 
 
• Έκπτωση / μείωση / απαλλαγή ή εξαίρεση που μειώνει τη βάση υπολογισμού 

του φόρου (φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.) 
• Έκπτωση ή μείωση ή απαλλαγή από το φόρο.  
• Μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές  
• Αναβολή της φορολογικής υποχρέωσης. 
 



 
 
 
 

Καταγραφή φορολογικών δαπανών 
 
 
Ειδικός τόμος όπου καταγράφονται οι φορολογικές δαπάνες υποβάλλεται στη Βου-
λή μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 59 του Ν. 
2214/94. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν ότι ο γενικός προϋπολογισμός του κράτους 
συνοδεύεται απαραιτήτως από προσαρτημένο τόμο φορολογικών δαπανών, που 
αφορούν σε ισχύουσες ρυθμίσεις από τις οποίες προκαλείται άμεσα ή έμμεσα α-
πώλεια φορολογικών εσόδων. Σκοπός του τόμου είναι να υποβοηθήσει στην ά-
σκηση του δημοσιονομικού ελέγχου, περιγράφοντας τις φορολογικές ελαφρύνσεις 
και τη δικαιολογητική τους βάση και παρέχοντας στοιχεία που αφορούν στον αριθ-
μό των ωφελούμενων προσώπων και στο ύψος της απώλειας φορολογικών εσόδων 
που προκαλείται.     
 
Το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της παρουσίασης του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2010, συνέταξε τον παρόντα τόμο με στόχο: 
 
• την καταγραφή των φορολογικών δαπανών που έχουν θεσπιστεί μέχρι 

30/9/2009, 
• την ομαδοποίησή τους ανά κατηγορία φορολογίας και ομάδα δικαιούχων, 
• τον προσδιορισμό του κόστους των φορολογικών δαπανών με βάση την απώ-

λεια φορολογικών εσόδων που προκύπτει. 
 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις προγραμματικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης, 
θα θεσμοθετηθούν, εντός του 2010 και μετά από κοινωνική διαβούλευση, σημαντι-
κές αλλαγές του φορολογικού συστήματος που εστιάζονται κυρίως στη φορολογία 
εισοδήματος και κεφαλαίου. Παράλληλα, θα επανεξετασθούν οι φοροαπαλλαγές 
και θα καταργηθούν ορισμένες απ’ αυτές. Οι εν λόγω αλλαγές μεταβάλλουν ουσια-
στικά τις φορολογικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, όμως δεν είναι εφι-
κτό να καταγραφούν στον παρόντα τόμο, για αντικειμενικούς λόγους. 
  
Ειδικότερα: 
 

1. Καταγραφή 
 
Συνολικά καταγράφηκαν περίπου 1.000 περιπτώσεις φορολογικών δαπανών. Ο 
αριθμός τους ανά κατηγορία φορολογίας και ανά ομάδα δικαιούχων αποτυπώνεται 
στους πίνακες 2 και 3, αντίστοιχα. 
 

2. Ομαδοποίηση 
 
Οι φορολογικές δαπάνες που ίσχυαν στις 30/9/2009, περιγράφονται στον παρόντα 
τόμο τόσο ως προς τις κατηγορίες των επιμέρους φορολογιών (μέρος Α΄), με ανά-
λυση κάθε κατηγορίας φόρου, όσο και ως προς τις κατηγορίες δικαιούχων (μέρος 
Β΄), όπου επίσης έχουν ομαδοποιηθεί έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτησή 
τους. 
 
Ειδικά στο Α' μέρος και στην κατηγορία «Γενικές Απαλλαγές», αναφέρονται οι φο-
ρολογικές  ελαφρύνσεις που έχουν θεσπισθεί υπέρ κάποιας κατηγορίας φορολο-
γουμένων ή δραστηριότητας για περισσότερες από  μία φορολογίες.  Οι φοροελα-
φρύνσεις των «Γενικών Απαλλαγών» δεν αφορούν στο ΦΠΑ, τουλάχιστον με βάση 
το αναφερόμενο νομικό πλαίσιο. 
 
3. Κατανομή φορολογικών δαπανών σε τομείς πολιτικής 
 
Στο Υπουργείο Οικονομικών εξελίσσεται μια διαδικασία μεταρρύθμισης του συστή-
ματος κατάρτισης και παρακολούθησης του κρατικού προϋπολογισμού.  Στόχος της 
μεταρρύθμισης αυτής είναι η μετάβαση σε προϋπολογισμό προγραμμάτων – από-
δοσης μέσω του οποίου θα επιτευχθεί η απεικόνιση των συνολικών πόρων που 
διατίθενται στους διάφορους τομείς πολιτικής του κράτους και η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. 
 
Οι φορολογικές δαπάνες λειτουργούν συμπληρωματικά με τις άμεσες δημόσιες δα-
πάνες του κρατικού προϋπολογισμού και αποτελούν μια έμμεση πηγή χρηματοδό-
τησης για την επίτευξη των στόχων που τίθενται.   
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Στο πλαίσιο αυτό συμπληρώθηκε στα στοιχεία των φορολογικών δαπανών ο τομέ-
ας πολιτικής που εξυπηρετούν.  Επιδιώκεται, με τον τρόπο αυτό, να καταστεί δυνα-
τή η παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης εικόνας της χρηματοδότησης ανά τομέα πο-
λιτικής, που θα περιλαμβάνει συστηματικά και με σαφήνεια εκτός από τις άμεσες 
δαπάνες και το έμμεσο κόστος το οποίο προκαλείται από τις φορολογικές δαπάνες. 
 
Τομείς πολιτικής που εξυπηρετούν οι φορολογικές δαπάνες: 
 
• Δράσεις στο εξωτερικό 
• Ειδικές δράσεις του κράτους στο εσωτερικό 
• Παιδεία 
• Πολιτισμός 
• Αθλητισμός 
• Άμυνα 
• Δημόσια ασφάλεια και πολιτική προστασία 
• Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη 
• Αγροτική ανάπτυξη 
• Περιβάλλον 
• Οικιστική ανάπτυξη 
• Υποδομές 
• Συγκοινωνίες 
• Υγεία 
• Κοινωνική πολιτική 
 
 
4. Ποσοτικοποίηση 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η έκταση των φορολογικών δαπανών στην Ελλάδα είναι 
αρκετά μεγάλη και καλύπτει όλες σχεδόν τις κατηγορίες φορολογιών. Μεγάλη ση-
μασία για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού κόστους από τη λήψη των συγκε-
κριμένων μέτρων, έχει η «ποσοτικοποίηση» των φορολογικών δαπανών.  

 
Η μέθοδος που υιοθετήθηκε στον τόμο αυτό για τον υπολογισμό του κόστους μιας 
φορολογικής δαπάνης μετρά την προκαλούμενη απώλεια των φορολογικών εσόδων 
(μέθοδος διαφευγόντων εσόδων).  
 
Η αποτίμηση του κόστους των φορολογικών δαπανών παρουσιάζει σημαντικές 
δυσκολίες που σχετίζονται με τον εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου «φορολο-
γικές δαπάνες», αλλά κυρίως με την έλλειψη στοιχείων.  
 
Το κόστος κάθε φορολογικής δαπάνης μετράται ξεχωριστά. Όμως, πολλές φορολο-
γικές δαπάνες συνδέονται ως προς το αποτέλεσμα που προκαλούν και επομένως η 
συνολική απώλεια εσόδων που συνεπάγεται η εφαρμογή των μέτρων αυτών δε 
μπορεί να αποτελεί το λογιστικό άθροισμα όλων των εκτιμήσεων που έχουν γίνει 
μεμονωμένα για κάθε ειδική ρύθμιση.  
 
Τα ποσοτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο αφορούν το 
οικονομικό έτος 2008. 
 
Σχετικά με ορισμένες μεγάλες  κατηγορίες φορολογικών δαπανών κρίνεται σκόπιμο 
να αναφερθούν τα εξής: 
 
4.1 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 

 
Στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν θεσπιστεί οι περισσότερες 
περιπτώσεις φορολογικών δαπανών.  
 
Ως προς τα νοικοκυριά, ο υπολογισμός του κόστους των φορολογικών δαπανών 
αποτυπώνεται στον πίνακα 4.1 και βασίζεται, κυρίως, σε πληροφορίες και στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 
2008.  
 
Για τον υπολογισμό του κόστους των μειώσεων του φορολογητέου εισοδήματος και 
του αναλογούντα φόρου (άρθρα 8 και 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) έγι-
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νε σύγκριση του φόρου που προέκυψε από την κανονική εκκαθάριση των φορολο-
γικών δηλώσεων με εκείνον που προκύπτει εάν απαλειφθούν οι εν λόγω μειώσεις 
κάθε μια ξεχωριστά και πραγματοποιηθούν ισάριθμες δοκιμαστικές εκκαθαρίσεις. 
Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις δύο αυτές εκκαθαρίσεις καταγράφηκε ως 
κόστος ή απώλεια φορολογικών εσόδων για τις αντίστοιχες φορολογικές δαπάνες. 
 
Είναι προφανές ότι το άθροισμα των απωλειών εσόδων που προκύπτει από κάθε 
φορολογική δαπάνη χωριστά δεν θα συμπίπτει με τη συνολική απώλεια εσόδων 
που προκύπτει από το σύνολό τους, αφού ο υπολογισμός γίνεται με την παραδοχή 
ότι ο φορολογούμενος κάνει χρήση όλων των φοροαπαλλαγών εκτός από εκείνη 
που εξετάζεται και επομένως, ο φορολογικός συντελεστής λόγω της προοδευτικότη-
τας της κλίμακας δεν είναι ίδιος κάθε φορά.  
Για τον υπολογισμό του κόστους των ειδικών απαλλαγών έγινε σύγκριση του φό-
ρου που προέκυψε από την κανονική εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με 
εκείνον που προκύπτει μετά την αφαίρεση κάθε κατηγορίας δικαιούχων-
φορολογουμένων χωριστά και την πραγματοποίηση ισάριθμων δοκιμαστικών εκ-
καθαρίσεων.  
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος της φορολογικής δαπάνης προσδιορίζεται άλλο-
τε ως διαφορά στον αναλογούντα φόρο και άλλοτε στο τελικό χρεωστικό ή πιστωτι-
κό ποσό της εκκαθάρισης.. 
 
Όσον αφορά τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου ήταν δυνατόν να υπολογιστεί το 
κόστος των φορολογικών δαπανών, αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα 4.2. 
 
4.2 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις φορολογικών απαλλαγών, που παρέχονται στα 
νομικά πρόσωπα, υπάρχει αδυναμία καταγραφής της απώλειας των φορολογικών 
εσόδων. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα αφορολόγητα έσοδα και οι 
δαπάνες των επιχειρήσεων που εκπίπτουν αποτελούν στοιχεία που διαμορφώνουν 
τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων, αναγράφονται στα βιβλία του ΚΒΣ που 
τηρούν αλλά δεν αποτυπώνονται στις σχετικές δηλώσεις εισοδήματος. Επίσης, 

λόγω έλλειψης συγκριτικών στοιχείων υπάρχει αδυναμία εκτίμησης της απώλειας 
εσόδων στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που φορολογούνται με ειδικό τρόπο. 
 
Στον πίνακα 5 περιλαμβάνονται οι φοροαπαλλαγές που ποσοτικοποιήθηκαν και 
αφορούν νομικά πρόσωπα. 
 
4.3 Φορολογία κεφαλαίου 
 
Ο υπολογισμός του κόστους φορολογικών δαπανών που αφορούν στις φορολογίες 
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών μεταβίβασης ακινήτων, φόρου 
αυτόματου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων, είναι εξαιρετικά δυ-
σχερής, λόγω του ότι η σχετική διαδικασία δεν υποστηρίζεται μηχανογραφικά.  Γι’ 
αυτό το λόγο, για τον υπολογισμό του κόστους των φορολογικών δαπανών που 
περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο (πίνακας 6), έγινε, κατά το τρέχον έτος, δειγ-
ματοληπτική έρευνα σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας. 
  
4.4 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
 
Η εκτίμηση του κόστους -απώλειας φορολογικών εσόδων- από την εφαρμογή α-
παλλαγών, εξαιρέσεων και μειωμένων συντελεστών στον τομέα του Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, λόγω της φύσεως του φόρου 
αυτού, ο οποίος επιβάλλεται σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης αγαθών 
και υπηρεσιών με παράλληλη έκπτωση του φόρου που επιβάρυνε τις εισροές, σε 
κάθε στάδιο. 
 
Το κόστος των απαλλαγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, καθώς οι 
επιχειρήσεις που απαλλάσσονται δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.  Κατά συνέπεια 
δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του ύψους του ΦΠΑ που θα αναλογούσε στις 
πωλήσεις τους, εάν είχαν υπαχθεί στο φόρο, αλλά ούτε και το ύψος του ΦΠΑ που 
επιβάρυνε τις εισροές τους, το οποίο λόγω της απαλλαγής δεν εκπίπτει. 
 
Για ορισμένες φορολογικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν επιλογή της χώρας μας 
(υπερμειωμένος συντελεστής 4,5%, μειωμένοι συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου),  
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η εκτίμηση του κόστους έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για 
τη διαμόρφωση της βάσης ίδιων πόρων, η οποία καταρτίζεται προκειμένου να 
προσδιορισθεί η συνεισφορά της χώρας μας στον κοινοτικό προϋπολογισμό. 
 
Στον πίνακα 7 αποτυπώνεται η συνολική απώλεια εσόδων για το Δημόσιο από τις 
εκπτώσεις και απαλλαγές στο ΦΠΑ, που κατέστη δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ποσά που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α1 και Α3 του κε-
φαλαίου 12 του Α’ μέρους αφορούν τις απαλλαγές που χορηγήθηκαν κατά την ει-
σαγωγή ειδών από τρίτες χώρες και αυτές που χορηγήθηκαν στα καπνικά-
αλκοολούχα-πετρελαιοειδή και οχήματα κατά την απόκτηση από άλλο κράτος-μέλος 
της ΕΕ για τις οποίες και μόνο κατέστη δυνατό να συγκεντρωθούν στοιχεία.  Κατά 
συνέπεια, τα ποσά αυτά δεν απεικονίζουν το συνολικό ύψος της χορηγηθείσας 
απαλλαγής στις περιπτώσεις που εκτός από την απαλλαγή κατά την εισαγωγή, 
παρέχεται απαλλαγή και κατά την απόκτηση στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλο 
κράτος-μέλος της ΕΕ (για εμπορεύματα άλλα πλην καπνικών-αλκοολούχων-
πετρελαιοειδών και οχημάτων). 
 
4.5 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 
 
Η εκτίμηση της απώλειας εσόδων για το Δημόσιο, από διάφορες φορολογικές δα-
πάνες των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) είναι δυσχερής τουλάχιστον με την 
αναλυτική μορφή που παρουσιάζονται στον τόμο των φορολογικών δαπανών. Η 
δυσκολία οφείλεται στο γεγονός ότι το πληροφοριακό σύστημα των τελωνείων 
(ΟΠΣΤ) καταχωρεί και ομαδοποιεί τις απαλλαγές στους ΕΦΚ σε κωδικούς οι οποίοι 
περιλαμβάνουν συγκεντρωτικά τις διάφορες επιμέρους απαλλαγές. 
 
Από την επεξεργασία των στοιχείων, που είναι διαθέσιμα από το ΟΠΣΤ και άλλες 
πηγές, το κόστος- απώλεια φορολογικών εσόδων - που προκύπτει στους ΕΦΚ, α-
ποτυπώνεται στον πίνακα 9.   
 
 
 

4.6 Τέλη χαρτοσήμου 
 
Η καταγραφή και ο υπολογισμός τους κόστους των φορολογικών δαπανών που 
αφορούν στα τέλη χαρτοσήμου είναι εξαιρετικά δύσκολη διότι δεν γίνεται συστημα-
τική καταγραφή των απαλλαγών αυτών. 
 
 
Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι φορολογικές απαλλαγές αποτελούν αποκλί-
σεις από τη βασική δομή των φόρων κρίθηκε σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφερ-
θούν τα βασικά είδη φόρων που συνθέτουν το ελληνικό φορολογικό σύστημα: 
 
1. Άμεσοι φόροι 

 
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 
 
Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων καθορίζεται με τις διατάξεις του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94 όπως ισχύει). Επιβάλλεται στο ετήσιο 
συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, το οποίο προκύπτει το αμέσως προη-
γούμενο οικονομικό έτος είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, αν πρόκειται για φυ-
σικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος ή προκειμένου για κάτοικο αλλοδαπής 
στα  εισοδήματα που αποκτά στην Ελλάδα. Ο φόρος υπολογίζεται βάσει προοδευ-
τικής κλίμακας, ενώ προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ για τους μισθω-
τούς και συνταξιούχους και 10.500 ευρώ για τους μη μισθωτούς - επαγγελματίες. 
Επίσης προβλέπονται πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για όλους τους φορολογούμε-
νους με βάση τον αριθμό των τέκνων τους. 
  
Οι συντελεστές φορολογίας των εισοδημάτων  που αποκτώνται το έτος 2009 είναι 
15% για το κλιμάκιο από 10.501 έως 12.000 ευρώ, 25% για το κλιμάκιο από 12.001 
έως 30.000 ευρώ, 35% για το κλιμάκιο από 30.001 έως 75.000 ευρώ και 40% για το 
εισόδημα πέραν των 75.000 ευρώ. 
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Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το έτος 2010 μέχρι και το 2014 ο ενδιάμε-
σος συντελεστής 25%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3697/08, μειώνεται κατά μία 
ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος, ώστε να διαμορφωθεί τελικά στο 20%. 
 
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 
 
Η φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων επιβάλλεται με τον Κώδικα Φο-
ρολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94 όπως ισχύει). Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
• κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
• μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 

Ο φόρος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλεται στο συνολικό, από κάθε 
πηγή, φορολογητέο εισόδημα που αποκτάται από τα νομικά πρόσωπα. Στα κέρδη 
των νομικών προσώπων επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 25% για τα 
κέρδη διαχειριστικών περιόδων που αρχίζουν μέχρι 31.12.2009. Ο συντελεστής 
μειώνεται περαιτέρω κατά μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως από 1/1/2010 ώστε τε-
λικά τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου, που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 
2014 έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, να φορολογηθούν με συντελεστή 
20%. 
 
Φορολογία πλοίων 
 
Σημείο  αναφοράς στη  φορολόγηση  πλοίων είναι η θέσπιση των διατάξεων  του  
ν. 27/1975 όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Ο φόρος επιβάλλεται στα με ελληνική ση-
μαία πλοία αλλά και στα με ξένη σημαία πλοία ελληνικών συμφερόντων, τα οποία 
είναι συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ. για την ασφάλιση των πληρωμάτων τους. Ο φόρος 
υπολογίζεται με βάση την ηλικία των πλοίων και την ολική χωρητικότητά τους σε 
κόρους και βαρύνει τους πλοιοκτήτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  
 
Ενιαίο τέλος ακινήτων 
 
Με τις διατάξεις του ν. 3634/08 (άρθρα 5-21) επιβλήθηκε, από το έτος 2008 και για 
κάθε επόμενο, ενιαίο τέλος στην ακίνητη περιουσία.  Υπόχρεο στην καταβολή του 

τέλους είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοι-
κία ή έδρα του, για την ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει 
στην κατοχή του την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. 
Στην έννοια του όρου ακίνητη περιουσία περιλαμβάνονται το δικαίωμα της πλή-
ρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων, καθώς και η παραχώρηση του 
δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώ-
ματος ή ακαλύπτου χώρου οικοδομής. 
 
Για τον υπολογισμό του ενιαίου τέλους ακινήτων λαμβάνεται υπόψη η αξία που 
έχουν τα ακίνητα ή τα εμπράγματα αυτά δικαιώματα, κατά την 1η Ιανουαρίου του 
έτους φορολογίας.  Για τα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας της ακίνητης 
περιουσίας επιβάλλεται τέλος με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰), ενώ για τα νομι-
κά πρόσωπα έξι τοις χιλίοις (6‰). 
 
Παράλληλα, με τον πιο πάνω νόμο καταργήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 21 έως 
35 του ν. 2459/1997, που αφορούσαν το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. 
 
Φόρος κληρονομιών 
 
Με τις διατάξεις του ν. 2961/01, επιβάλλεται φόρος σε κάθε περιουσία που βρίσκε-
ται στην Ελλάδα και περιέρχεται σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς κατά κληρονομιά ή 
κληροδοσία. Ο φόρος είναι προοδευτικός και είναι συνάρτηση της αξίας της κληρο-
νομικής μερίδας και της συγγενικής σχέσης του κληρονόμου προς τον κληρονομού-
μενο. Για κληρονόμους που υπάγονται στην Α’ και Β’ κατηγορία ο φόρος υπολογί-
ζεται αυτοτελώς με συντελεστές που κυμαίνονται από 1% έως 10% ανάλογα με το 
είδος του κληρονομιαίου περιουσιακού στοιχείου μετά την αφαίρεση αφορολογήτου 
ποσού 95.000 ευρώ και 20.000 ευρώ αντίστοιχα. Για τους κληρονόμους που υπά-
γονται στην Γ’ κατηγορία ο φόρος είναι προοδευτικός. 
 
Φορολογία δωρεών και γονικών παροχών 
 
Με τις διατάξεις του ν.2961/01, επιβάλλεται φόρος σε κάθε δωρεά και γονική παρο-
χή. Ο φόρος δωρεάς είναι προοδευτικός και είναι συνάρτηση του ποσού της δω-
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ρεάς και της συγγενικής σχέσης του δικαιοδόχου προς τον δικαιοπάροχο. Ο μέγι-
στος συντελεστής φορολόγησης είναι 40% και ο ελάχιστος 5%. 
 
Ο φόρος γονικής παροχής υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστές που κυμαίνονται 
από 1% έως 10% ανάλογα με το  είδος του περιουσιακού στοιχείου, μετά την αφαί-
ρεση αφορολογήτου ποσού 95.000 ευρώ. 
 
Φορολογία κερδών 
 
Ο φόρος επιβάλλεται στο κέρδος που προκύπτει από: 
 

• λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες και λαχειοφόρες αγορές από κληρώσεις που 
γίνονται στην Ελλάδα, 

• παιχνίδια και κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που ο 
δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα.  

Ο συντελεστής του φόρου είναι 10%. 
 
Επίσης, ο φόρος επιβάλλεται στις κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε ό-
σους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς 
παρεμφερείς οποιασδήποτε μορφής. 
Ο συντελεστής του φόρου είναι 20%. 
 
Στα κέρδη από λαχειοφόρες αγορές και στις παροχές από διαγωνισμούς ο φόρος 
υπολογίζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ. 
 
2. Έμμεσοι φόροι 
 
Φ.Π.Α. 
 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι σε ισχύ από 1/1/1987 και θεσπίσθηκε  με τις 
διατάξεις του ν. 1642/86 που κωδικοποιήθηκαν με το ν. 2859/00. Πρόκειται για γε-
νικό έμμεσο φόρο ο οποίος επιβαρύνει την εγχώρια τελική κατανάλωση. Επιβάλλε-
ται σε όλα τα στάδια παραγωγικής διαδικασίας και επιβαρύνει κάθε φορά την 

προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου. Επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο αγαθά και υπη-
ρεσίες. Οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ είναι 19%, 9% και ο υπερμειωμένος 4,5%.  
Οι συντελεστές αυτοί μειώνονται κατά 30% στα νησιά του Αιγαίου. 
 
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 
 
Ο φόρος επιβάλλεται σε κάθε μεταβίβαση με αντάλλαγμα ακινήτου ή εμπράγματου 
δικαιώματος σε ακίνητο. Υπολογίζεται στην αντικειμενική αξία του μεταβιβασθέντος 
ακινήτου ή στο δηλωθέν τίμημα, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής. 
Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με συντελεστή 7% για το μέχρι 15.000 ευρώ 
τμήμα της αξίας και σε 9% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της.  Προκειμένου 
για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας, καθώς 
και στις εντός σχεδίου περιοχές που υφίσταται Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ανωτέ-
ρω συντελεστές αυξάνονται σε 9% και 11% αντίστοιχα.  
 
Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος 
 
Με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 10 του ν. 3427/05 επαναφέρεται στο φορο-
λογικό σύστημα ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος στις συμβάσεις μεταβίβασης 
ακινήτων με επαχθή αιτία (πώληση), σε αντικατάσταση του φόρου μεταβίβασης 
ακινήτων, ο οποίος σταδιακά καταργείται. 
 
Ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος (ΦΑΥ) επιβάλλεται σε κάθε μεταβίβαση ακινή-
των ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων με επαχθή αιτία, τα οποία έχουν 
αποκτηθεί με οποιαδήποτε αιτία από την 1/1/2006 και μετά. 
 
Ως φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του φόρου ορίζεται η διαφορά μεταξύ της 
τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου.  Ο συντελεστής του φόρου αυτο-
μάτου υπερτιμήματος κλιμακώνεται από 5% έως 20% με βάση το χρόνο μεταβίβα-
σης του ακινήτου σε συνδυασμό με το χρόνο κτήσης του.  Ειδικότερα, το ύψος του 
συντελεστή μειώνεται σε σχέση με το χρονικό διάστημα που παρέμεινε το μεταβι-
βαζόμενο ακίνητο στην ιδιοκτησία του υπόχρεου σε φόρο πωλητή, με ανώτατο όριο 
τα 25 χρόνια, πέραν του οποίου δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής ΦΑΥ. 
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Τέλος συναλλαγής ακινήτων 
 
Το τέλος συναλλαγής ακινήτων επιβάλλεται κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων που 
αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1/1/2006 και μεταβιβάζονται περαιτέρω 
με επαχθή αιτία (άρθρα 11 έως και 19 του ν. 3427/05). 
 
Το τέλος συναλλαγής υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της αξίας του μεταβιβαζό-
μενου ακινήτου και βαρύνει τον αγοραστή. 
 
Κατ’ εξαίρεση, αντί του τέλους συναλλαγής επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης στις 
περιπτώσεις μεταβίβασης νεόκτιστης οικοδομής που ανεγέρθηκε επί οικοπέδου ή 
γηπέδου το οποίο αποκτήθηκε μετά την 1/1/2006. 
Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων που έχουν ανεγερθεί με το 
σύστημα της αντιπαροχής δεν υπάγονται σε φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος ούτε 
στο τέλος συναλλαγής, αλλά διέπονται από τις διατάξεις του ΦΠΑ σε συνδυασμό 
με εκείνες του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. 
 
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 
 
Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων είναι σε ισχύ από το έτος 1987 (ν. 1676/86) και 
αφορά κάθε νομικό πρόσωπο, δηλαδή εταιρεία ή ένωση προσώπων  (κοινοπραξία, 
συνεταιρισμός κ.α.) με κερδοσκοπικό χαρακτήρα.   Αντικείμενο του φόρου είναι: 
 

• η σύσταση και η αύξηση του κεφαλαίου ή του ενεργητικού νομικών προσώπων, 
• δάνεια μεταξύ των νομικών προσώπων και των μελών τους με την προϋπόθεση 

ότι έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με την αύξηση του εταιρικού μεριδίου, 
• μετατροπή ή συγχώνευση νομικών προσώπων. 
Ο φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 1% επί της πραγματικής αξίας κάθε εισφερό-
μενου στοιχείου.  
 
Τέλη χαρτοσήμου 
 
Η φορολογία χαρτοσήμου κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 28-7-1931 (ΦΕΚ A’ 239) και 
διακρίνει τα τέλη χαρτοσήμου σε πάγια (σταθερά ποσά) και αναλογικά (ποσο-

στιαίος υπολογισμός). Αντικείμενο της φορολογίας χαρτοσήμου είναι κατά βάση οι 
εγγράφως καταρτιζόμενες συμβάσεις, τα μισθώματα οικοδομών και γαιών, τα α-
σφάλιστρα και οι εγγραφές στα βιβλία των επιτηδευματιών. Οι συντελεστές των 
τελών χαρτοσήμου κυμαίνονται από 1% έως 3%.   
 
Φόρος ασφαλίστρων 
 
Ο φόρος ασφαλίστρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3492/06, 
επιβάλλεται στα απαιτητά ασφάλιστρα και κάθε φύσης δικαιώματα που απορρέουν 
από τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Υποκείμενο του φόρου είναι η ασφαλιστική επι-
χείρηση και ο φορολογικός συντελεστής διαφοροποιείται από 4% έως 20% κατά 
περίπτωση κλάδου ασφάλισης.   
 
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 
 
Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που επιβάλλονται στα ενεργειακά προϊόντα και στην 
ηλεκτρική ενέργεια, στα βιομηχανοποιημένα καπνά και στην αιθυλική αλκοόλη και 
αλκοολούχα ποτά είναι εναρμονισμένοι φόροι που ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό 
δίκαιο με το ν. 2127/93, ο οποίος κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το ν. 
2960/01 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας). Είναι έμμεσοι φόροι οι οποίοι επιβάλλο-
νται σε επιλεγμένα προϊόντα που παράγονται τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο 
και σε αυτά  που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή εισάγονται από τρί-
τες χώρες.  
 
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 
 
Το τέλος ταξινόμησης είναι φόρος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.2960/01 στα επιβατικά και φορτηγά οχήματα καθώς και τις μοτοσικλέτες που με-
ταφέρονται ή αποστέλλονται στη χώρα μας από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή εισά-
γονται από τρίτες χώρες, με σκοπό να ταξινομηθούν και να κυκλοφορήσουν στην 
Ελλάδα με ελληνικές πινακίδες. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης προσδιορί-
ζονται βάσει του κυβισμού του οχήματος και της αντιρρυπαντικής του τεχνολογίας. 
Για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία 
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που διαμορφώνεται από την τιμή χονδρικής πώλησης που είχε ως καινούργιο όχη-
μα, μειούμενης βάσει ποσοστιαίας κλίμακας ανάλογα με τα έτη παλαιότητας του 
οχήματος  και τα διανυθέντα χιλιόμετρα. 
 
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 
 
Τα τέλη κυκλοφορίας θεσπίστηκαν με τις διατάξεις του ν.2367/53 όπως αυτές ισχύ-
ουν, και επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα για την κυκλοφορία τους στους δη-
μόσιους δρόμους. Κατά την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας χορηγείται ειδικό 
σήμα (άρθ.36 ν.2093/92 και άρθ.20 ν.2948/01 όπως ισχύουν). Η βάση υπολογι-
σμού του φόρου είναι: 
 
• για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες Ι.Χ. ο κυλινδρισμός του κινητή-

ρα τους σε κυβικά εκατοστά, 
• για τα φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ. και Δ.Χ. το μικτό βάρος τους σε χιλιόγραμμα, 
• για τα λεωφορεία Ι.Χ. και Δ.Χ. ο αριθμός των θέσεών τους. 
 
Τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης για το έτος 
2010 και τα επόμενα έτη, καθώς και των φορτηγών οχημάτων, δημόσιας ή ιδιωτικής 
χρήσης, για το έτος 2011 και τα επόμενα έτη, υπολογίζονται σε συνάρτηση και με 
την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα των οχημάτων. 
 
Για τα επιβατικά ρυμουλκούμενα Ι.Χ. (τροχόσπιτα) και για αυτοκίνητα που δεν ανή-
κουν στις παραπάνω κατηγορίες (ρυμουλκά Ι.Χ., επιβατικά Δ.Χ. κ.α.) καταβάλλεται 
πάγιο ποσό. 
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Πίνακας  1 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ  
ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

              (ποσά σε εκατ. ευρώ) 
ΕΤΟΣ 2008 Μ.Ο. ΕΤΩΝ 1999-2008 

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 20.863 40,8% 16.391 41,5% 
Φόρος εισοδήματος 16.670 32,6% 13.215 33,4% 
   Φυσικών προσώπων 10.816 21,2% 7.666 19,4% 
   Νομικών προσώπων 4.211 8,2% 4.451 11,3% 
   Ειδικών κατηγοριών 1.643 3,2% 1.098 2,8% 
Φόροι στην περιουσία 486 1,0% 468 1,2% 
Άμεσοι φόροι Π.O.Ε 2.077 4,1% 1.531 3,9% 
Λοιποί άμεσοι φόροι 1.630 3,2% 1.177 3,0% 
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 30.222 59,2% 23.149 58,5% 
Φόροι συναλλαγών 20.060 39,3% 15.260 38,6% 
    Φ.Π.Α. 18.243 35,7% 13.507 34,2% 
        πετρελαιοειδών 2.299 4,5% 1.290 3,3% 
        καπνού 657 1,3% 546 1,4% 
        λοιπών 15.287 29,9% 11.672 29,5% 
   Λοιποί φόροι συναλλαγών 1.817 3,6% 1.753 4,4% 
         (μεταβίβαση κεφαλαίων) (1.130) (2,2%) (996) (2,5%) 
         (χαρτόσημο) (685) (1,3%) (700) (1,8%) 
Φόροι κατανάλωσης  9.048 17,7% 7.054 17,8% 
   Φόρος ασφαλίστρων  345 0,7% 249 0,6% 
   Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 842 1,6% 814 2,1% 
   Ε.Φ.Κ. καυσίμων 3.690 7,2% 2.562 6,5% 
   Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κ.λ.π.) 2.836 5,6% 2.498 6,3% 
   Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 997 2,0% 659 1,7% 
   Λοιποί φόροι κατανάλωσης 338 0,7% 272 0,7% 
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ 485 0,9% 393 1,0% 
Λοιποί έμμεσοι 629 1,2% 442 1,1% 
         (για Ε.Ε.)  (307) (0,6%) (246) (0,6%) 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   51.085 100,0% 39.540 100,0% 
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Πίνακας  2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 

 

Κατηγορίες  Αριθμός περιπτώσεων 
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 248 
Α. Εκπτώσεις δαπανών νοικοκυριών 14 
Β. Εκπτώσεις δαπανών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 26 
Γ. Απαλλαγές στο εισόδημα από ακίνητα 10 
Δ. Απαλλαγές – Μειώσεις στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 19 
Ε. Απαλλαγές στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 24 
ΣΤ. Απαλλαγές στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 5 
Ζ. Απαλλαγές στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα 3 
Η. Απαλλαγές στο εισόδημα από κινητές αξίες 20 
Θ. Λοιπές απαλλαγές 6 
Ι. Αφορολόγητο όριο – Μειώσεις του φόρου στα νοικοκυριά 19 
ΙΑ. Μειώσεις φόρου μικρομεσαίων επιχειρήσεων 3 
ΙΒ. Διαφοροποίηση στον τρόπο προσδιορισμού των κερδών ή του φόρου 9 
ΙΓ. Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων 32 
ΙΔ. Απαλλαγές από τα τεκμήρια - Μειωμένη εφαρμογή τεκμηρίων 28 
ΙΕ. Αναπτυξιακοί νόμοι 30 
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 210 
Α. Υποκειμενικές απαλλαγές νομικών προσώπων 49 
Β. Λοιπές απαλλαγές νομικών προσώπων 15 
Γ. Απαλλαγές στο εισόδημα από ακίνητα 5 
Δ. Απαλλαγές στο εισόδημα από κινητές αξίες 15 
Ε. Απαλλαγές στο εισόδημα από μεταβιβάσεις 8 
ΣΤ. Απαλλαγές στα εισοδήματα από τόκους, δικαιώματα και μερίσματα βάσει διμερών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής 

φορολόγησης 
1 

Ζ. Απαλλαγές από τη φορολογία ορισμένων εισοδημάτων 17 
Η. Εκπτώσεις δαπανών - λοιπών ποσών 34 
Θ. Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων 2 
Ι. Μη παρακράτηση φόρου 3 
ΙΑ. Διαφοροποίηση στον τρόπο προσδιορισμού των κερδών ή φόρων 11 
ΙΒ. Μειωμένοι συντελεστές φορολογίας, μειώσεις φόρου 9 
ΙΓ. Απαλλαγές κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων 12 
ΙΔ. Αναπτυξιακοί νόμοι 29 
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Κατηγορίες  Αριθμός περιπτώσεων 
Φορολογία πλοίων 34 
A. Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μετά την ισχύ του ν. 27/1975 29 
B. Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 5 
Ενιαίο τέλος ακινήτων 15 
Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1 
Φόρος κληρονομιάς 31 
Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 30 
A. Δωρεές 26 
Β. Γονικές παροχές 2 
Γ. Κέρδη 2 
Φόρος  μεταβίβασης ακινήτων 31 
Τέλος συναλλαγής ακινήτων 14 
Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος 6 
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 12 
ΦΠΑ 80 
A. Κοινές απαλλαγές ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, στην ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών 14 
Β. Απαλλαγές ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας   36 
Γ. Απαλλαγές ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών 30 
Τέλη χαρτοσήμου 68 
Φόρος ασφαλίστρων 4 
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 42 
A. Κοινές απαλλαγές 2 
Β. Ενεργειακά προϊόντα 21 
Γ. Βιομηχανοποιημένα καπνά 1 
Δ. Αιθυλική αλκοόλη - αλκοολούχα ποτά 18 
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 20 
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 28 
Άλλες φορολογίες 22 
Α. Εφάπαξ εισφορές αυτοκινήτων  8 
Β. Εισφορά τράπεζας 11 
Γ. Φόρος υπέρ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 2 
Δ. Ειδικός φόρος για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης 1 
Γενικές απαλλαγές* 84 

         *   Σημαντικό μέρος των γενικών απαλλαγών επαναλαμβάνονται και σε άλλες επιμέρους κατηγορίες. 
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Πίνακας  3 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 

 
Δικαιούχοι  Αριθμός  περιπτώσεων 

Όλοι οι φορολογούμενοι 74 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 29 
Β. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19 
Γ. Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 2 
Δ. Τέλη χαρτοσήμου 8 
Ε. Ενιαίο τέλος ακινήτων 6 
ΣΤ. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 2 
Ζ. Τέλος συναλλαγής ακινήτων 1 
Η. Φόρος κληρονομιάς 3 
Θ. Φόρος υπέρ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 2 
Ι. Τέλη κυκλοφορίας 1 
ΙΑ. Φόρος ασφαλίστρων 1 
Μισθωτοί – συνταξιούχοι 11 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 9 
Β. Τέλη χαρτοσήμου 2 
Αγρότες, γεωργικές επιχειρήσεις κ.λπ. 35 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 8 
Β. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 2 
Γ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 3 
Δ. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 4 
Ε. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 1 
ΣΤ. Φόρος κληρονομιάς 2 
Ζ. Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 2 
Η. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 4 
Θ. Τέλος συναλλαγής ακινήτων 3 
Ι. Τέλη χαρτοσήμου 3 
ΙΑ. Φορολογία πλοίων 2 
ΙΒ. Εφάπαξ εισφορές αυτοκινήτων 1 
Ειδικές κατηγορίες λειτουργών και μισθωτών του Δημοσίου 19 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 13 
Β. Τέλη χαρτοσήμου 1 
Γ. Ενιαίο τέλος ακινήτων 2 
Δ. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 1 
Ε. Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 1 
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Δικαιούχοι  Αριθμός  περιπτώσεων 
ΣΤ. Φόρος κληρονομιάς 1 
Άτομα με ειδικές ανάγκες 27 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 9 
Β. Φόρος κληρονομιάς 5 
Γ. Τέλη κυκλοφορίας 10 
Δ. Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 3 
Ε. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 2 
ΣΤ. Τέλος συναλλαγής ακινήτων 2 
Άνεργοι, πολύτεκνοι κ.λπ. 6 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 2 
Β. Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 2 
Γ. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 2 
Άλλες επαγγελματικές κατηγορίες φορολογουμένων κ.λπ. 35 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 27 
Β. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 1 
Γ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 1 
Δ. Τέλη κυκλοφορίας 2 
Ε. Εφάπαξ εισφορές αυτοκινήτων 3 
ΣΤ. Τέλη χαρτοσήμου 1 
Επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 255 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 77 
Β. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 125 
Γ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 5 
Δ. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 24 
Ε. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 7 
ΣΤ. Τέλος συναλλαγής ακινήτων 5 
Ζ. Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος 2 
Η. Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 5 
Θ. Φόρος ασφαλίστρων 2 
Ι. Τέλη χαρτοσήμου 3 
Ιδιοκτήτες ακινήτων 45 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 16 
Β. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 7 
Γ. Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 1 
Δ. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 
Ε. Τέλος συναλλαγής ακινήτων 1 
ΣΤ. Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος 1 

 14 



 
 
 
 

Δικαιούχοι  Αριθμός  περιπτώσεων 
Ζ. Ενιαίο τέλος ακινήτων 15 
Η. Τέλη χαρτοσήμου 1 
Καταθέτες, κάτοχοι τίτλων κ.λπ. 56 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 26 
Β. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 18 
Γ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 3 
Δ. Φόρος κληρονομιάς 3 
Ε. Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 1 
ΣΤ. Τέλη χαρτοσήμου 4 
Ζ. Φορολογία πλοίων 1 
Αλλοδαποί, αλλοδαπές επιχειρήσεις 40 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 8 
Β. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 21 
Γ. Φόρος  κληρονομιάς 2 
Δ. Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 2 
Ε. Τέλη χαρτοσήμου 2 
ΣΤ. Φορολογία πλοίων 3 
Ζ. Ενιαίο τέλος ακινήτων 2 
Πλοιοκτήτες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κ.λπ. 56 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 5 
Β. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 11 
Γ. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 3 
Δ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 1 
Ε. Φόρος ασφαλίστρων 1 
ΣΤ. Φορολογία πλοίων 34 

 (Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μετά την ισχύ του ν. 27/1975) 29 
 (Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975) 5 
Ζ Εισφορά Τράπεζας 1 
Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και λοιπά ιδρύματα 56 
Α. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 33 
Β. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 5 
Γ. Φόρος κληρονομιάς 5 
Δ. Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 3 
Ε. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 1 
ΣΤ. Τέλος συναλλαγής ακινήτων 1 
Ζ. Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος 1 
Η. Τέλη χαρτοσήμου 2 
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Δικαιούχοι  Αριθμός  περιπτώσεων 
Θ. Τέλη κυκλοφορίας 3 
Ι. Ενιαίο τέλος ακινήτων 2 
Δημόσιοι φορείς κ.λπ. οργανισμοί 68 
Α. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 20 
Β. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 3 
Γ. Φόρος κληρονομιάς 8 
Δ. Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 6 
Ε. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 5 
ΣΤ. Τέλος συναλλαγής ακινήτων 2 
Ζ. Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος 1 
Η. Τέλη χαρτοσήμου 6 
Θ. Τέλη κυκλοφορίας 3 
Ι. Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 4 
ΙΑ. Ενιαίο τέλος ακινήτων 5 
ΙΒ. Εισφορά τράπεζας 5 
Λοιπές κατηγορίες δικαιούχων 118 
Α. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 19 
Β. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 41 
Γ. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 10 
Δ. Φόρος κληρονομιάς 10 
Ε. Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 5 
ΣΤ. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 5 
Ζ. Τέλη κυκλοφορίας 8 
Η. Εφάπαξ εισφορές αυτοκινήτων 2 
Θ. Εισφορά Τράπεζας 5 
Ι. Ειδικός φόρος για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης 1 
ΙΑ. Ενιαίο τέλος ακινήτων 1 
ΙΒ. Τέλη ταξινόμησης 11 
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Πίνακας 4.1 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
       (ποσά σε ευρώ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

% ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΟΥ  
ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-

ΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΟΣΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 

Κ.ΛΠ. 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Σύνολο δικαιούχων μείωσης φορολογητέου εισοδήματος και αναλογούντα 
φόρου (άρθρα 8 και  9 ΚΦΕ) 6.900.884    

Ασφάλιστρα ζωής 1.157.437 16,78 1.216.320.561 156.167.352 
Φροντιστήρια –δίδακτρα 544.166 7,89 1.522.580.060 56.428.031 
Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 1.189.079 17,24 2.613.023.971 376.671.609 
Ενοίκια κύριας κατοικίας  και φοιτητών  987.148 14,34 2.859.071.534 94.452.377 
Ιατρικές δαπάνες 1.422.184 20,60 825.915.110 135.630.454 
Δωρεές και χορηγίες 154.967 2,24 143.785.340 37.836.814 
Τόκοι δανείων 604.054 8,76 1.168.581.253 182.017.065 
Έκπτωση μετεγκατάστασης-μετάθεσης 9.290 0,14  4.478.244 
Δαπάνη εγκατάστασης φυσικού αερίου κ.λπ. 30.798 0,44 41.442.227 2.087.655 
Διατροφή μεταξύ συζύγων 5.459 0,07 21.586.814 2.153.601 
Αναπηρίας (ατομικής και μελών) 263.824 3,82  87.353.738 
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών διασκέδασης, επισκευών κ.λπ. 527.698 7,65 454.342.171 51.276.405 
Έκπτωση λόγω κατοχής Α/Κ επί τριετία 4.780 0,06  1.160.928 
Σύνολο δικαιούχων ειδικών απαλλαγών  10.690.445    
Ωφέλεια λόγω προστατευόμενων τέκνων και κατοικίας στην παραμεθόριο 1.428.400 13,36  437.904.430 
Ειδική φορολόγηση ναυτικών – ιπταμένων 25.916 0,24  137.898.526 
Μειώσεις γεωργικού εισοδήματος λόγω ενοικίων & δαπανών για αγορά εξοπλισμού 237.307 2,22 388.308.730 24.133.384 
Εισοδήματα απαλλασσόμενα από το φόρο, εισοδήματα φορολογούμενα με ειδικό 
τρόπο, αυτοτελώς φορολογούμενα μερίσματα ημεδαπών ΑΕ κ.λπ. 

1.706.836 15,97 13.742.494.823 687.124.741(1)

Κέρδη από επιχειρηματική αμοιβή που φορολογούνται με την κλίμακα των φυσικών 
προσώπων αντί του συντελεστή των ν.π. 

159.809 1,49 1.743.940.924 87.197.046 

Πρόσθετο αφορολόγητο κατοίκων νησιών με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους 31.591 0,29  18.272.504 
Πρόσθετο αφορολόγητο μισθωτών συνταξιούχων 2.496.493 23,35  623.875.464 
Έκπτωση 1,5% στην παρακράτηση φόρου για μισθωτούς-συνταξιούχους 2.496.493 23,35  77.421.850 
Πάγιες αποσβέσεις ακινήτων   969.513 9,06  98.033.580 
Περιορισμός συμπληρωματικού φόρου ακινήτων στον αναλογούντα φόρο 1.087.733 10,17  39.159.442 
Μη εφαρμογή τεκμηρίων όταν η διαφορά τους με το εισόδημα είναι μέχρι 20% αυτού 48.003 0,44  3.258.781 
Περιορισμός στην προσαύξηση της τεκμαρτής δαπάνη διαβίωσης μέχρι το 2πλάσιο 
του στοιχείου με τη μεγαλύτερη δαπάνη. 

410 0,01  188.094 

 

Αριθμός φορολογικών  δηλώσεων 2008 5.536.217 

Πηγή:  Εκτιμήσεις με βάση αδημοσίευτα στοιχεία της ΓΓΠΣ. 
(1) Ενδεικτική εκτίμηση με συντελεστή 5%. 
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Πίνακας 4.2 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

(ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

 
                                                                                                                                          (ποσά σε ευρώ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 
Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των κερδών από την πώληση μετο-
χών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, που πραγμα-
τοποιούν οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.(*) 

6 9.654 

Αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής για φυσικά πρόσωπα εταίρους ή 
κοινωνούς προκειμένου για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και 
κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνιών περι-
λαμβάνονται ανήλικοι 

159.809 87.197.046 

Μείωση του συντελεστή φορολογίας για τα κέρδη που προκύπτουν από 
δραστηριότητες σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους (*) 543 713.950 

Περιορισμός συμπληρωματικού φόρου ακινήτων στον αναλογούντα φόρο 826 516.798 
Αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων: (*) 
Ν.1262/82 
Ν.1892/90 
Ν.2601/98 
Ν.3299/04 

3 
3 

24 
42 

24.985 
70.995 

9.564.170 
1.324.918 

Σ ύ ν ο λ ο 161.256 99.422.516 

*   εκτός ατομικών επιχειρήσεων   
            Πηγή:  Εκτιμήσεις με  βάση αδημοσίευτα στοιχεία της ΓΓΠΣ42 
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Πίνακας 5 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 
             (ποσά σε ευρώ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, των κερδών από την πώληση μετο-
χών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες έχουν αποκτηθεί 
μέχρι 31/12/2009. 
 

286 135.552.545 

Μείωση του συντελεστή φορολογίας για τα κέρδη που προκύπτουν από 
δραστηριότητες σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους 
 

124 2.375.050 

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των εισοδημάτων από ακίνητα που 
αποκτούν οι ιεροί ναοί, οι ιερές μητροπόλεις, τα κοινωφελή ιδρύματα κ.λπ. 
 

3.379 57.233.799 

Περιορισμός συμπληρωματικού φόρου ακινήτων στον αναλογούντα φόρο 
 

15.111 27.723.330 

Αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων: 
(ν. 1262/82) 
(ν. 1892/90) 
(ν. 2601/98) 
(ν. 3299/04) 
  

 
2 

26 
169 
330 

 
6.645 

1.014.865 
11.172.755 
57.060.971 

Σ ύ ν ο λ ο 19.427 292.139.960 

            Πηγή:  Εκτιμήσεις με  βάση αδημοσίευτα στοιχεία της ΓΓΠΣ.    
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Πίνακας 6 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

                                                                                                                                                (ποσά σε ευρώ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. Φορολογία κληρονομιών 4.260 67.578.486 

2. Φορολογία δωρεών, κερδών και γονικών παροχών 2.770 56.239.945 

3. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων  64.660 665.819.603 

4. Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος 430 10.800.541 

5. Τέλος συναλλαγής ακινήτων  4.940 6.718.435 

6 Ενιαίο τέλος ακινήτων 3.923.686 164.938.730 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 4.000.746 972.095.740 

 
            Πηγή: Στοιχεία δειγματοληπτικής έρευνας και στοιχεία ΓΓΠΣ. 
 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Απαλλαγή πρώτης κατοικίας 620.947.744 

Απαλλαγή δημοσίου τομέα 146.522.986 

Απαλλαγή επιχειρήσεων 168.576.803 

Απαλλαγή γεωργών 16.889.908 

Λοιπές απαλλαγές 19.158.299 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 972.095.740 
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Πίνακας 7 
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

                       (ποσά σε ευρώ) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ – ΑΠΩΛΕΙΑ 

1 Υπερμειωμένοι συντελεστές (4,5%), στα βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και θέατρα1 59.743.607 

2 Μειωμένοι, κατά 30%, συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου1 280.898.198 

3 Απαλλαγή των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων2 33.237.509 

4 Απαλλαγή των πράξεων των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (εκτός εμπορικών πρά-
ξεων)2 24.030.671 

5 Απαλλαγή της Τράπεζας Ευξείνου Πόντου2 269.624 

6 Απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΕΚΑΕΚ 
(CEDEFOP) 9.427 

7 Απαλλαγή παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές  και άμισθους   υποθηκο-
φύλακες 70.369.764 

8 Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή, του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 94.520.612 

9 Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων (διπλωματικές αποστολές, διεθνείς 
οργανισμοί κ.λπ.) 806.388 

10 Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων εκθέσεων 105.746 

11 Ειδικές προσωπικές απαλλαγές, κατά την εισαγωγή 584.705 

                      Σ ύ ν ο λ ο 564.576.251 

 
   Πηγή:  
   1  Εκτιμήσεις με  βάση στοιχεία της ΓΓΠΣ των εκκαθαριστικών δηλώσεων έτους 2007. 
   2  Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία των ιδίων επιχειρήσεων 

 21  



 
 
 
 

 
 
 

Πίνακας 8 
ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 
 

                                                                                                            (ποσά σε ευρώ) 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
Νοσοκομεία 1.104.783 

Πολύτεκνοι 11.946.800 

Ανάπηροι 6.920.886 

Μετοικούντες 23.147.284 

Επιβατικά αυτοκίνητα Ιερών Μονών Αγίου Όρους 251.146 

Ταξί 14.437.667 

Γονείς με τρία τέκνα 59.615.364 

Δημόσιο 129.833 

Σύνολο 117.553.763 

                  Πηγή:  Εκτιμήσεις με  βάση αδημοσίευτα στοιχεία της ΓΓΠΣ. 
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Πίνακας 9 
 ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

 
                   (ποσά σε ευρώ) 
ΚΟΣΤΟΣ-ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΚ ΠΟΣΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

% 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

Ενεργειακά προϊόντα 3.167.557.177 2.179.112.905 68,79 

Βιομηχανοποιημένα καπνά 2.516.182.471 768.656 0,03 

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά 318.646.000 216.225.583 67,86 

Ισοπροπυλική αλκοόλη - 7.572.857 - 

Σ ύ ν ο λ ο 6.002.385.648 2.403.680.001 40,05 

 
           Πηγή:  Εκτιμήσεις με  βάση αδημοσίευτα στοιχεία της ΓΓΠΣ. 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΩΝ 

 
 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΙΚΟ-

ΚΥΡΙΩΝ 
       

         
1 Έκπτωση από το εισόδημα του ποσού 

της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο 
φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφα-
λίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων 
προσωπικών ατυχημάτων και για ασφα-
λιστήρια ασθένειας, για την ασφάλιση 
του ίδιου, της συζύγου του και των τέ-
κνων που τους βαρύνουν, κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος.  Το ποσό που αφαι-
ρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου 
ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμα-
κας (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 
που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα. 

Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση άτομα που κατοικούν 
στην αλλοδαπή και απο-
κτούν εισόδημα από πηγή 
που βρίσκεται στην Ελλά-
δα. 
Το ποσό της δαπάνης να 
έχει περιληφθεί στην αρχι-
κή δήλωση. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι κάτοικοι 
Ελλάδος. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για ιδι-
ωτική ασφάλιση 
– Υγεία (περί-
θαλψη). 

1.157.580 156.167.352 

         
2 Έκπτωση από το εισόδημα του συνολι-

κού ποσού της δαπάνης για εισφορές 
που καταβάλλονται από το φορολογού-
μενο σε ταμεία ασφάλισής του. 

Η καταβολή των εισφορών 
να είναι υποχρεωτική από 
το νόμο. 
Η έκπτωση ισχύει και σε 
περιπτώσεις προαιρετικής 
ασφάλισης σε ταμεία που 
έχουν συσταθεί με νόμο. 
Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση άτομα που κατοικούν 
στην αλλοδαπή και απο-
κτούν εισόδημα από πηγή 
που βρίσκεται στην Ελλά-
δα. 

Όλοι οι επιτηδευ-
ματίες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Έκπτωση δαπά-
νης, η καταβολή 
της οποίας είναι 
υποχρεωτική 
από το νόμο – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

1.189.269 376.671.609 

         
3 Έκπτωση από το εισόδημα των χρηματι-

κών ποσών που καταβάλλονται λόγω δω-
ρεάς στο Δημόσιο, τους δήμους και τις 
κοινότητες, τους ιερούς ναούς κ.λπ.  Τα 
ποσά των δωρεών και χορηγιών αφαι-
ρούνται, εφόσον υπερβαίνουν συνολικά 

α) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση, άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή 
και αποκτούν εισόδημα 
από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που κα-
ταβάλλουν χρημα-
τικά ποσά λόγω 
δωρεάς στα εν λό-
γω νομικά πρόσω-

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1δ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για πα-
ροχή δωρεών 
προς το Δημόσι-
ο, τους ΟΤΑ, την 
Εκκλησία κ.λπ. 
– Πολιτισμός. 

154.978 
(ενότητες 3 

και 4) 

37.836.814 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τα εκατό (100) ευρώ. β) Το ποσό της δαπάνης δεν 

πρέπει να έχει εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη 
του ΚΦΕ. 

πα. 

         
4 Έκπτωση από το εισόδημα των χρηματι-

κών ποσών που καταβάλλονται από το 
φορολογούμενο, λόγω δωρεάς σε κοινω-
φελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υ-
πηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υ-
ποτροφίες, σε ημεδαπά νπδδ, σε ημεδα-
πά νπιδ που νόμιμα έχουν συσταθεί ή 
συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν 
κοινωφελείς σκοπούς, στους ερευνητι-
κούς και τεχνολογικούς φορείς που διέ-
πονται από το ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 
13Α΄), στα ερευνητικά κέντρα που απο-
τελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα και τέλος σε οποιοδήποτε αθλητι-
κό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα 
και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ, εφόσον οι 
δωρεές προορίζονται για την καλλιέργεια 
και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους 
τμημάτων.  Επίσης, τα χρηματικά ποσά 
που καταβάλλονται από το φορολογού-
μενο μέχρι ποσοστό 10% του συνολικού 
φορολογούμενου εισοδήματός του λόγω 
χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ημεδαπά νπιδ που νόμιμα 
υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώ-
κουν σκοπούς πολιτιστικούς.  Τα ποσά 
των δωρεών και χορηγιών αφαιρούνται, 
εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό 
(100) ευρώ. 
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ε-
φαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντί-

α) Τα χρηματικά ποσά που 
εκπίπτουν δεν πρέπει να 
έχουν εκπέσει με βάση 
άλλη διάταξη. 

β) Το αφορολόγητο ποσό 
που προέρχεται από δω-
ρεές χρηματικών ποσών, 
δεν μπορεί να υπερβεί 
ποσοστό 10% του εισο-
δήματος που προκύπτει 
σε περίπτωση εφαρμογής 
της παρ. 1, του άρθρου 
19 του ν.2238/94. 

γ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση άτομα που κατοι-
κούν στην αλλοδαπή και 
αποκτούν εισόδημα από 
πηγή που βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Τα ποσά των 
δωρεών και των χορηγιών 
που καταβάλλονται όταν 
υπερβαίνουν τα 300 ευ-
ρώ ετησίως λαμβάνονται 
υπόψη μόνον εφόσον 
κατατεθούν σε ειδικό λο-
γαριασμό του ν.π. που 
ανοίγεται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δα-
νείων (ΤΠ & Δ) ή σε τρά-
πεζα που λειτουργεί νό-
μιμα στην Ελλάδα. 

δ) Ειδικώς, τα χρηματικά 
ποσά των δωρεών σε α-
θλητικά σωματεία να υ-

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που κα-
ταβάλουν χρημα-
τικές δωρεές στα 
εν λόγω πρόσωπα. 
 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1δ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για πα-
ροχή χρηματι-
κών δωρεών με 
σκοπό την εν-
θάρρυνση εκ-
παιδευτικών, 
κοινωφελών, α-
θλητικών κ.λπ. 
δραστηριοτήτων 
– Πολιτισμός. 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
στοιχων κρατικών φορέων και νομικών 
προσώπων, εγκατεστημένων σε άλλα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και σε χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.  Το ποσό των 
δωρεών που αναφέρονται στο προηγού-
μενο εδάφιο μπορεί να κατατίθεται σε 
τράπεζα της χώρας στην οποία έχει την 
κατοικία του ο δωρεοδόχος. 

περβαίνουν αθροιστικά 
για κάθε δωρεοδόχο ή 
αποδέκτη της χορηγίας 
το ποσό των 2.950 ευρώ 
ετησίως οφείλεται φόρος 
με συντελεστή 10% προ-
κειμένου να αφαιρεθούν 
στο πάνω από τα 2.950 
ευρώ ποσό της δωρεάς ή 
χορήγησης.  Να έχουν 
υποβληθεί τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά με την 
αρχική εμπρόθεσμη δή-
λωση. 

ε) Για δωρεές χρηματικών 
ποσών στο Δημόσιο και 
νπδδ δεν απαιτείται πα-
ρακράτηση και καταβο-
λή του φόρου. 

         
5 Έκπτωση από το εισόδημα του ποσού 

των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλ-
λει ο φορολογούμενος για στεγαστικά 
δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας, 
για δάνεια για επισκευή, συντήρηση συ-
ντηρητέων κτιρίων κ.λπ. που έχουν συ-
ναφθεί μέχρι 31/12/2002. 

Η δαπάνη να μην έχει εκ-
πέσει με βάση άλλη διάτα-
ξη. 
Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση κάτοικοι αλλοδαπής που 
αποκτούν εισόδημα στην 
Ελλάδα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι κάτοικοι 
Ελλάδας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. ε) 

Για δάνεια 
που έχουν 
συναφθεί 
μέχρι 
31/12/02. 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

604.152 182.017.065 

         
6 Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του 

φορολογούμενου της δαπάνης αγοράς 
μεριδίων Α/Κ εφόσον αυτά δεν μεταβι-
βασθούν για 3 έτη. Ισχύει και για μερί-
δια Α/Κ συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ζωής. Εκπίπτει το 20% της 
δαπάνης και μέχρι 3.000 ευρώ κατά φο-
ρολογούμενο. 

Διακράτηση των μεριδίων 
για τρία (3) έτη. 
Η αξία των μεριδίων που 
αγοράστηκαν το έτος 2005 
θα εκπέσει στο οικονομικό 
έτος 2009. 
Για μερίδια που αγοράστη-
καν από 1/1/05 και έως 
31/12/09. 
Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση κάτοικοι αλλοδαπής που 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8 παρ. 1 
περ. στ και 
άρθρο 2 
παρ. 3) 
Ν. 3296/04 
Ν. 3522/06 
(άρθρο 2, 
παρ. 3). 

Τρία (3) 
χρόνια 
από την 
ημερομη-
νία αγοράς 
των μερι-
δίων. 

Ενίσχυση της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

4.780 1.160.928 

 29 
 

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
αποκτούν εισόδημα στην 
Ελλάδα. 

         
7 Έκπτωση από το εισόδημα του ποσού 

των 2.400 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά, 
για τον ίδιο το φορολογούμενο και για 
καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν 
με αυτόν και τον βαρύνουν, σε περιπτώ-
σεις αναπηρίας. 

Να πρόκειται για άτομα με 
νοητική καθυστέρηση, φυ-
σική αναπηρία ή ψυχική 
πάθηση με ποσοστό 67% 
και άνω, εφόσον υπάρχει η 
σχετική γνωμάτευση της 
αρμόδιας πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής επιτροπής της 
νομαρχίας.  Για τυφλούς, 
εγγεγραμμένους στο γενικό 
μητρώο τυφλών της αρμό-
διας νομαρχίας.  για νε-
φροπαθείς που τελούν υπό 
αιμοκάθαρση ή περιτοναϊ-
κή κάθαρση ή έχουν κάνει 
μεταμόσχευση νεφρού, κα-
θώς και τα πρόσωπα που 
πάσχουν από μεσογειακή 
αναιμία, δρεπανοκυτταρική 
και μικροδρεπανοκυτταρι-
κή αναιμία και κάνουν με-
ταγγίσεις αίματος. 
Για ανάπηρους αξιωματι-
κούς ή οπλίτες, οι οποίοι 
με την ιδιότητα του ανάπη-
ρου παίρνουν σύνταξη από 
το Δημόσιο, ή αξιωματικούς 
οι οποίοι έχουν τεθεί σε κα-
τάσταση πολεμικής διαθε-
σιμότητας ή αξιωματικοί 
που εξαιτίας πολεμικού 
τραύματος ή νοσήματος 
που επήλθε λόγω κακου-
χιών σε πολεμική περίοδο, 
βρίσκονται σε κατάσταση 
υπηρεσίας γραφείου ή πρό-

Οι φορολογούμε-
νοι που οι ίδιοι ή 
τα πρόσωπα που 
συνοικούν με αυ-
τούς και τους βα-
ρύνουν παρουσιά-
ζουν τα εν λόγω 
προβλήματα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8 παρ. 2). 

Απεριόρι-
στη 

Παροχή έμμε-
σης οικονομικής 
ενίσχυσης - Κοι-
νωνική πολιτική 
(ΑΜΕΑ). 

263.824 87.353.738 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σωπα που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 
1579/50 (ΦΕΚ Α΄ 286) και 
του ν.δ. 330/1947 (ΦΕΚ Α΄ 
84). 
Για θύματα πολέμου, με 
την έννοια ότι λαμβάνουν 
σύνταξη για πολεμική αιτία, 
καθώς και οικογένειες αξι-
ωματικών και οπλιτών που 
απεβίωσαν κατά την εκτέ-
λεση διατεταγμένης υπηρε-
σίας σε ειρηνική περίοδο 
και δικαιούνται σύνταξη 
από το Δημόσιο. 
Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση άτομα που κατοικούν 
στην αλλοδαπή και απο-
κτούν εισόδημα από πηγή 
που βρίσκεται στην Ελλά-
δα. 
Για άτομα που παίρνουν 
σύνταξη από το Δημόσιο, ως 
ανάπηροι ή θύματα της Ε-
θνικής Αντίστασης ή θύμα-
τα εμφυλίου πολέμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις 
των νόμων 1543/85 (ΦΕΚ 
Α΄ 73), 1863/85 (ΦΕΚ Α΄ 
204) και 1976/91 (ΦΕΚ Α΄ 
184). 

         
8 Έκπτωση από το εισόδημα που πραγμα-

τοποιεί η σύζυγος των δαπανών των πε-
ριπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, θ΄ και ι΄ 
της παραγράφου 1 και της παραγράφου 
2 που αφορούν την ίδια, καθώς και των 
δαπανών της περίπτωσης θ΄της παρα-
γράφου 1 και της παραγράφου 2 που 

Οι δαπάνες να αφορούν τα 
τέκνα της συζύγου από 
προηγούμενο γάμο, τα χω-
ρίς γάμο τέκνα της, τους 
γονείς της και τους ανήλι-
κους ορφανούς από πατέρα 
και μητέρα συγγενείς της 

Η σύζυγος ΚΦΕ (άρθρο 
8 παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Προσαρμογή της 
φορολογικής ε-
πιβάρυνσης 
σύμφωνα με την 
οικογενειακή 
κατάσταση του 
φορολογούμε-

  

 31 
 

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο 
γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γο-
νείς της και τους ανήλικους ορφανούς 
από πατέρα και μητέρα συγγενείς της 
μέχρι το δεύτερο βαθμό. 

μέχρι δεύτερο βαθμό. νου – Κοινωνική 
πολιτική. 

         
9 Εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα, μέ-

χρι 300 ευρώ μηνιαίως, το ποσό του μι-
σθώματος όταν ο φορολογούμενος εγκα-
θίσταται εκτός των νομών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης ή όταν υπάλληλος μετατί-
θεται και εκμισθώνει ιδιόκτητη κατοικία 
του σε άλλο τόπο. 

Κύρια κατοικία, φορολο-
γούμενος μέχρι 40 ετών για 
τα πρώτα 5 έτη της εγκατά-
στασης (για την πρώτη πε-
ρίπτωση).  Επίσης, δεν δι-
καιούνται την έκπτωση όσοι 
παίρνουν στεγαστικό επί-
δομα. 

Φυσικά πρόσωπα. ΚΦΕ (άρθρο 
8 παρ. 1, 
περ. γ) 

 Κίνητρο για α-
ποκέντρωση – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

9.290 4.478.244 

         
10 Εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα, μέ-

χρι 700 ευρώ, το 20% της δαπάνης για 
εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
(φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, θερμομόνωση κ.λπ.) 

 Φυσικά πρόσωπα ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Για την προστα-
σία του περι-
βάλλοντος και 
την εξοικονόμη-
ση ενέργειας – 
Περιβάλλον.  

30.799 2.087.655 

         
11 Όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει 

εισόδημα φορολογούμενο ή αυτό που 
έχει είναι κατώτερο από τα ποσά των δα-
πανών της περίπτωσης θ΄ της παραγρά-
φου 1 και της παραγράφου 2 που αφο-
ρούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα 
που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό 
των δαπανών ή η διαφορά προστίθεται 
στις δαπάνες του άλλου συζύγου.  Όταν 
το σύνολο των δαπανών του ενός συζύγου 
είναι ανώτερο από το φορολογούμενο ει-
σόδημά του, τότε η διαφορά που προκύ-
πτει και μέχρι το άθροισμα των δαπανών 
της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 
και της παραγράφου 2 προστίθεται στις 
δαπάνες του άλλου συζύγου.  Επίσης, 
όταν λόγω θανάτου υποβάλλονται χωρι-

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν κοινή 
δήλωση λόγω γά-
μου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
στές δηλώσεις, αν ο ένας από τους συζύ-
γους δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα 
ή αυτό είναι κατώτερο από το άθροισμα 
των ποσών που αφορούν τις δαπάνες 
παρ. 1 του άρθρου 8, εξαιρετικά προστί-
θενται στις δαπάνες του άλλου συζύγου 
μόνο τα ποσά που αφορούν τα έξοδα ια-
τρικής περίθαλψης του ενός συζύγου και 
των λοιπών προσώπων που συνοικούν 
μαζί του και τον βαρύνουν. 

         
12 Έκπτωση από το εισόδημα ποσοστού 

40% του ποσού που καταβάλλεται για: 
α) δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, ταβέρ-

νες, εστιατόρια κ.λπ., 
β) μεσίτες, γυμναστήρια, κομμωτήρια 

και λοιπά επαγγέλματα παροχής 
υπηρεσιών, 

γ) επισκευές κλιματισμού, υδραυλικά, 
ηλεκτρολογικά και λοιπά επαγγέλ-
ματα που αφορούν την οικοδομή. 

Το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υ-
περβεί τα 8.000 ευρώ. 

Τα ποσά των δαπανών να 
έχουν περιληφθεί στην αρ-
χική εμπρόθεσμη δήλωση. 
Οι δαπάνες να πραγματο-
ποιούνται από 1/8/07. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. η) 
Ν. 3610/07 
(άρθρο 8, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση 
των φορολογου-
μένων σε συν-
δυασμό με την 
προσπάθεια για 
την καταπολέ-
μηση της φορο-
διαφυγής μέσω 
της έκδοσης πα-
ραστατικών 
στοιχείων του 
ΚΒΣ - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

527.698 51.276.405 

         
13 Έκπτωση από το εισόδημα του συνολι-

κού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής 
περίθαλψης του φορολογούμενου και 
των λοιπών προσώπων που τον βαρύ-
νουν. 

Θεωρούνται ότι βαρύνουν 
το φορολογούμενο άτομα 
που ανήκουν στις κατηγο-
ρίες του άρθρου 7 του 
ΚΦΕ. Ως έξοδα ιατρικής 
περίθαλψης θεωρούνται 
μόνο όσα περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 8 του ΚΦΕ. Δεν 
δικαιούνται την έκπτωση 
άτομα που κατοικούν στην 
αλλοδαπή και αποκτούν ει-
σόδημα από πηγή που βρί-

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία (περίθαλ-
ψη). 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σκεται στην Ελλάδα. 

         
14 Έκπτωση από το εισόδημα της αμοιβής 

σε δικηγόρους λόγω παροχής νομικών 
υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που 
τον βαρύνουν. 

Εξαιρούνται οι αμοιβές για 
την παράσταση κατά τη σύ-
νταξη συμβολαιογραφικών 
πράξεων ή οι περιπτώσεις 
του β΄ εδαφίου της περ. α΄ 
της παρ. 1 του άρθ. 23 
ΚΦΕ. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. ι) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (κατα-
πολέμηση φο-
ροδιαφυγής). 

  

         
         
 Β. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΚΡΟ-

ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
       

         
1 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα χρηματικά ποσά που 
καταβάλλονται λόγω δωρεάς  στο Δημό-
σιο, σε ΟΤΑ, αθλητικά σωματεία, ημεδα-
πά νπδδ και ημεδαπά νπιδ που νόμιμα 
συνιστώνται και επιδιώκουν κοινωφελείς 
σκοπούς, η αξία των ιατρικών μηχανη-
μάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων 
που δωρίζονται σε κρατικά και δημοτικά 
νοσηλευτικά ιδρύματα.  Επίσης, εκπί-
πτουν τα χρηματικά ποσά που καταβάλ-
λονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή 
ιδρύματα, τα μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα σωματεία παροχής υπηρεσιών εκ-
παίδευσης και χορηγίας υποτροφιών, 
τους ιερούς  ναούς, τις ιερές μονές του 
Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο, την Ιερή Μονή Σινά, την Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Αλβανίας. 
Η αξία των κινητών μνημείων, όπως αυτά 
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, 
που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο 
Δημόσιο ή σε μουσεία αναγνωρισμένα 
από τον Υπουργό Πολιτισμού σύμφωνα 
με την ίδια νομοθεσία.  Το ποσό που 

Η μεταβίβαση ή η δωρεά να 
γίνεται προς το Δημόσιο, τα 
ΑΕΙ, τα κρατικά και δημο-
τικά νοσηλευτικά ιδρύματα, 
τα νοσοκομεία που αποτε-
λούν νπιδ και επιχορηγού-
νται από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, το Ταμείο Αρ-
χαιολογικών Πόρων, αθλη-
τικά σωματεία που είναι 
αναγνωρισμένα από τη ΓΓΑ 
όταν οι δωρεές προορίζονται 
για την ανάπτυξη των ερασι-
τεχνικών τους τμημάτων ή 
σε μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα νπιδ που επιδιώ-
κουν σκοπούς κοινωφελείς 
κ.λπ. 
Το συνολικό ποσό των δω-
ρεών να μην υπερβαίνει το 
ποσό των καθαρών κερδών. 

Εμπορικές επιχει-
ρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. α, υ-
ποπ. γγ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσο-
στό 15% του συνολικού καθαρού εισο-
δήματος ή κερδών που προκύπτουν από 
τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιό-
δου από τα ακαθάριστα έσοδα της ο-
ποίας εκπίπτει. 

         
2 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ασφάλιστρα που κατα-
βάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική 
ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού 
προσωπικού τους, στην έννοια της ο-
ποίας περιλαμβάνεται και η χορήγηση 
εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλό-
μενης παροχής σε χρήματα μετά το χρό-
νο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδό-
τησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς 
και κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνων 
τυχαίων συμβεβηκότων. 

Τα ασφάλιστρα να κατα-
βάλλονται για ομαδική α-
σφάλιση ζωής του εργατοϋ-
παλληλικού προσωπικού. 
Το ποσό της έκπτωσης αυ-
τής δεν μπορεί να υπερβεί 
για καθένα από τους ασφα-
λισμένους τα χίλια πεντα-
κόσια (1.500) ευρώ. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31 παρ. 1, 
περ. α, υ-
ποπ. δδ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για 
πρόσθετη ασφά-
λιση προσωπι-
κού – Κοινωνική 
πολιτική. 

  

         
3 Ειδικά για τον υπολογισμό των καθαρών 

κερδών επιχειρήσεων επιτρέπεται για την 
κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων πελατών 
τους να ενεργείται έκπτωση από 1% έως 
2% επί των ακαθάριστων εσόδων τους. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. θ) 
Αριθ. 2 Πρά-
ξη Νομοθετ. 
Περιεχομέ-
νου (ΦΕΚ 
181Α/16-9-
09) 

Απεριόρι-
στη 

Κάλυψη κινδύ-
νου από επι-
σφαλείς απαιτή-
σεις - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

  

         
4 Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρή-

σεων ανακύκλωσης απορριμμάτων συ-
σκευασίας εκπίπτουν οι παροχές σε εί-
δος ή σε χρήμα που πραγματοποιούν για 
τους σκοπούς του ν. 2939/01 προς ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
ή άλλους αρμόδιους φορείς διαχείρισης 
αποβλήτων που αναφέρονται στην 
69728/824/1996 (ΦΕΚ 358 Β΄) υπουρ-

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις ανακύκλω-
σης απορριμμά-
των συσκευασίας 
ή ίδιες επιχειρή-
σεις με μορφή 
προσωπικής εται-
ρείας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. λ) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
διαδικασία ανα-
κύκλωσης προ-
ϊόντων - Περι-
βάλλον. 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
γική απόφαση ή άλλες σχετικές διατά-
ξεις, καθώς και των σχετικών με αυτές 
δαπανών που πραγματοποιούνται. 

         
5 Έχουν δυνατότητα να αποσβένονται εξ 

ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την 
οποία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε 
λειτουργία, τα πάγια στοιχεία των οποίων 
η αξία κτήσης έκαστου είναι μέχρι 1.200 
ευρώ. 

α) Η αξία κτήσης έκαστου 
πάγιου στοιχείου να εί-
ναι μέχρι 1.200 ευρώ. 

β) Τα πάγια να μην 
προέρχονται από εξω-
χώριες εταιρείες. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση φο-
ρολογικού συ-
στήματος και 
περιστολή της 
φοροδιαφυγής 
λόγω τυχόν υ-
περτιμολογήσε-
ων - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

  

         
6 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων που υποβάλλονται σε φο-
ρολογία, τα ποσά για την αγορά ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, 
που παρέχονται στους υπαλλήλους της 
επιχείρησης για τηλεργασία (εφάπαξ αντί 
διενέργειας αποσβέσεων) 

Να αποτελούν δαπάνες για 
αγορά ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών που προορίζονται 
για τηλεργασία. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ιθ) 

Απεριόρι-
στη 

Αναγνώριση δα-
πανών που γίνο-
νται για την α-
πόκτηση εισο-
δήματος.  Κίνη-
τρο για τηλεργα-
σία - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

  

         
7 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι δαπάνες επιστημονικής 
και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο 
πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση τις 
δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, 
οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία 
(3) χρόνια. 

Κριτήρια χαρακτηρισμού 
καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Βιομηχανί-
ας, Ενέργειας και Τεχνολο-
γίας. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ια) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (έρευ-
να). 

  

         
8 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά των προβλέψεων 
για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξό-
δου από την υπηρεσία. 

Το προσωπικό αποζημιώνε-
ται λόγω συνταξιοδότησης. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ιε) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
9 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των  Ατομικές επιχει- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι- Οικονομικές   
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
επιχειρήσεων οι ζημιές που προκύπτουν 
από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι ο-
ποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη 
κινδύνου. 

ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

31, παρ. 1, 
περ. ιζ) 

στη σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
10 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται σε άγαμα τέκνα του προσωπικού 
μέχρι 25 ετών, μέχρι ποσού 3.000 ευρώ 
για κάθε τέκνο. 

Θάνατος του γονέα λόγω 
ανωτέρας βίας εντός της ε-
πιχείρησης. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. κ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
11 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα έξοδα διανυκτέρευσης 
σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, α-
ντιπροσώπων κ.λπ. 

Το ξενοδοχείο ευρίσκεται 
εντός του νομού στη χωρική 
αρμοδιότητα του οποίου εί-
ναι εγκατεστημένη η έδρα ή 
υποκατάστημα της επιχεί-
ρησης που επιβαρύνεται με 
τα πιο πάνω έξοδα. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. μ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
12 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται για επιμόρφωση προσωπικού. 

Επιμόρφωση συναφής με το 
αντικείμενο εργασιών της 
επιχείρησης. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ν) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (επι-
μόρφωση εργα-
ζομένων). 

  

         
13 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η 
επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου 
κατοικίας των εργαζομένων σε αυτή. 

Τα ποσά αυτά υπόκεινται 
σε φορολογία σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 45 
του ΚΦΕ. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ξ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
14 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η 
επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονη-
πιακούς σταθμούς. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ο) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (παιδική 
μέριμνα). 

  

         
15 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται ως βραβεία σε εργαζόμενους λόγω 
εξαιρετικών επιδόσεων στα ΑΕΙ. 

Μέχρι τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ για κάθε ερ-
γαζόμενο. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. π) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
16 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται για αγορά ειδικής ενδυμασίας του 
προσωπικού για λόγους υγιεινής, ασφά-
λειας κ.λπ. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ρ) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία (υγιεινή 
και ασφάλεια). 

  

         
17 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται στα στελέχη για δαπάνες ταξιδιών 
στην αλλοδαπή. 

Ο σκοπός του ταξιδιού να 
συνδέεται με την ασκούμε-
νη δραστηριότητα της επι-
χείρησης. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. σ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
18 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ενοίκια που καταβάλλει 
για τη διαμονή εργαζομένων της σε ξενο-
δοχεία κ.λπ., λόγω εκτός έδρας εργασίας 
τους. 

Η απόσταση του τόπου ερ-
γασίας και προσωρινής δι-
αμονής πρέπει να απέχει 
από τη μόνιμη κατοικία του 
εργαζόμενου εκατό (100) 
χιλιόμετρα και άνω. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. τ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
19 Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων το ανταποδοτικό τέλος λό-
γω συμμετοχής της σε συλλογικό σύστη-
μα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευα-
σιών και άλλων προϊόντων. 

Με τις διατάξεις του ν. 
2939/01. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. υ) 

Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον (α-
νακύκλωση). 

  

         
20 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα δώρα προς πελάτες, ε-
φόσον φέρουν την επωνυμία της. 

Να έχει καταβληθεί δημο-
τικό τέλος για τη συνολική 
αξία των δώρων αυτών.  Το 
ποσό δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα δεκαπέντε (15) 
ευρώ για κάθε δώρο χωρι-
στά. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. φ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
21 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι παροχές σε χρήμα ή σε 
είδος προς τους εργαζόμενους λόγω επι-
βράβευσης της απόδοσής τους. 

Να έχουν καταβληθεί οι 
ασφαλιστικές εισφορές. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. χ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
22 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
Οι λογαριασμοί τηλεφωνίας 
να μην υπερβαίνουν τον α-

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
νται για έξοδα κινητής τηλεφωνίας σε 
ποσοστό 50% αυτών. 

ριθμό των εργαζομένων. κές εταιρείες. περ. ψ) νάπτυξη. 

         
23 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι δαπάνες οργάνωσης ε-
νημερωτικών ημερίδων για τους εργαζό-
μενους ή τους πελάτες. 

Οι ημερίδες να πραγματο-
ποιούνται στο νομό που ε-
δρεύει η επιχείρηση ή τα 
υποκαταστήματά της. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ω) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
24 Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογι-

στών και του λογισμικού μπορεί να γίνε-
ται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της 
οποίας τίθενται σε λειτουργία. 

 Ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, ατομι-
κές επιχειρήσεις, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. νομικά 
πρόσωπα. 

ΠΔ 299/03 
(άρθρο 11 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη σύγ-
χρονης τεχνολο-
γίας - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

  

         
25 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). 

  

         
26 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 
(ΑΜΕΑ). 

  

         
         
 Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΤΑ 
       

         
1 Απαλλάσσεται του φόρου το τεκμαρτό ει- Η παραχώρηση να γίνεται Όλοι οι φορολο- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι- Κίνητρο για πα-   
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σόδημα που προκύπτει από την παρα-
χώρηση της χρήσης ακινήτων από τον 
κύριο, νομέα ή επικαρπωτή αυτών, στο 
Ελληνικό Δημόσιο ή σε νπδδ. 

χωρίς αντάλλαγμα. γούμενοι που πα-
ραχωρούν τη χρή-
ση ακινήτων τους 
στο Δημόσιο ή 
νπδδ. 

6 παρ. 2 
περ. α) 

στη ραχώρηση χρή-
σης ακινήτων 
στο Δημόσιο – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
2 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος το 

ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδι-
οκατοίκηση γενικά. 

Ανεξαρτήτως εμβαδού της 
κατοικίας. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι, που έ-
χουν ιδιοκτήτες 
κατοικίες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6 παρ. 2 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
3 Απαλλάσσεται το τεκμαρτό εισόδημα που 

προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση 
της χρήσης κατοικίας από το γονέα που 
έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυ-
τής προς τα τέκνα του και αντίστροφα. 

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 στα τέ-
κνα τους και αντί-
στροφα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 2 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής δι-
καιοσύνης, δε-
δομένου ότι στις 
περιπτώσεις αυ-
τές δεν αποκτά-
ται ουσιαστικά 
εισόδημα - Κοι-
νωνική πολιτική 
(στέγαση). 

  

         
4 Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου 

των ακινήτων δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερο από το φόρο που αναλογεί στο 
συνολικό καθαρό εισόδημα. 

 Φορολογούμενοι 
με εισόδημα από 
ακίνητα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση αυτών 
που δηλώνουν 
μόνο μικρά ει-
σοδήματα από 
ακίνητα - Κοι-
νωνική πολιτική. 

1.087.733 39.159.442 

         
5 Δεν θεωρείται και δεν φορολογείται ως 

εισόδημα από ακίνητα, αυτό που προ-
κύπτει από βιομηχανοστάσια που ιδιο-
χρησιμοποιούνται μαζί με τα παραρτή-
ματα και τα εξαρτήματά του, καθώς και 
τις αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι 
συνεχόμενα με αυτά και χρησιμοποιού-
νται για την αποθήκευση πρώτων υλών 
και για την πρώτη εναπόθεση των βιομη-

 Ιδιοκτήτες βιομη-
χανοστασίων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
21 παρ. 2, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο προς τη 
βιομηχανία και 
βιοτεχνία - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
χανικών και βιομηχανικών προϊόντων. 

         
6 Δεν θεωρείται και δεν φορολογείται ως 

εισόδημα από ακίνητα, το εισόδημα που 
προκύπτει από οικοδομήματα που ιδιο-
χρησιμοποιούνται και τα οποία βρίσκο-
νται μέσα ή έξω από αγροτικά κτήματα 
και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή 
των έργων της γεωργικής επιχείρησης. 

 Αγρότες ΚΦΕ (άρθρο 
21, παρ. 2, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
7 Από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινή-

των εκπίπτουν για αποσβέσεις 5% για 
κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία κ.λπ. 
και 3% για οικοδομές που χρησιμοποι-
ούνται για άλλες χρήσεις. 

 Όσοι δηλώνουν ει-
σόδημα από ακί-
νητα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
23 παρ. 1 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

969.513 
(περ. 7+8) 

98.033.580 

         
8 Από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινή-

των εκπίπτει ποσοστό μέχρι 40% για α-
σφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρ-
καγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές 
δαπάνες, για αμοιβή δικηγόρου για δί-
κες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών 
μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιο-
κτησίας κατ’ ορόφους και στη συνέχεια 
για δαπάνες επισκευής και συντήρησης 
για όλες γενικά τοις οικοδομές. 

Ύπαρξη δικαιολογητικών 
των δαπανών αυτών. 

Όσοι δηλώνουν ει-
σόδημα από ακί-
νητα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
23 παρ. 1, 
περ. α) 
Ν. 3610/07 
(άρθρο 8 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
9 Από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινή-

των εκπίπτουν οι φόροι, αποσβέσεις 
κ.λπ. των γαιών (5%), καθώς και οι δα-
πάνες για αντιπλημμυρικά έργα (10%). 

 Φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα, ιδι-
οκτήτες γαιών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
23 παρ. 1 
περ. ε έως  
στ) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
10 Η αποζημίωση για απαλλοτρίωση ακινή-

του δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κρά-
τηση ή τέλος. 

 Ιδιοκτήτες που ει-
σπράττουν αποζη-
μιώσεις λόγω α-
παλλοτρίωσης. 

Ν. 2882/01 
(άρθρο 13, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

       

         
1 Απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη από 

την εκμετάλλευση πλοίων, τα οποία υ-
πόκεινται στον ειδικό φόρο πλοίων, όπως 
αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Τα κέρδη να προκύπτουν 
από την εκμετάλλευση 
πλοίων και να υπόκεινται 
στον ειδικό φόρο πλοίων. 

Οι έχοντες κέρδη 
από την εκμετάλ-
λευση πλοίων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 4 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
2 Απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη από 

λιανική πώληση καπνού ή από την ά-
σκηση του επαγγέλματος του μικροπω-
λητή ή από την εκμετάλλευση περιπτέ-
ρου, καφενείου, κυλικείου, κουρείου 
κ.λπ. μέσα σε κτίρια, καταστήματα στα 
οποία στεγάζονται δημόσιες γενικά υπη-
ρεσίες ή υπηρεσίες νπδδ, τα οποία 
πραγματοποιούνται από τα άτομα-
δικαιούχους, εφόσον η εκμετάλλευση 
αυτών ενεργείται από τους ίδιους. 
Απαλλάσσεται επίσης το δικαίωμα που 
παίρνουν τα πρόσωπα αυτά από την πα-
ραχώρηση της εκμετάλλευσης σε τρί-
τους. 

Τα άτομα αυτά να είναι α-
νάπηροι ή θύματα πολέ-
μου. 

Ανάπηροι και θύ-
ματα πολέμου στα 
οποία έχει χορη-
γηθεί η σχετική 
άδεια. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 4, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ΑΜΕΑ). 

  

         
3 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος 

από 1ης Ιανουαρίου 2003 το ποσό της 
επιχορήγησης που καταβάλλεται στους 
νέους επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται 
στα προγράμματα απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 
1262/82.  Απαλλάσσεται επίσης από 
1ης Ιανουαρίου 2007 και το ποσό της 
επιχορήγησης που καταβάλλεται στους 
νέους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Καταβολή της επιχορήγη-
σης από τον ΟΑΕΔ. 

Νέοι επαγγελματί-
ες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 4, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ενί-
σχυση μικρομε-
σαίων επιχειρή-
σεων). 

  

         
4 Απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη φυ-

σικών προσώπων και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 

Να προηγείται απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών, Ανάπτυ-

Ιδιώτες και πολύ 
μικρές επιχειρή-
σεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 4, 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον   
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
2003/36/ΕΚ 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 μέχρι 10 (10) kw». 

ξης και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, η οποία εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγρα-
φο 3 άρθρου 14 ν. 
3468/2006 ΦΕΚ 8Α. 

         
5 Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας 

οι μεταβιβάσεις, που γίνονται μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2000, ατομικών επιχει-
ρήσεων ή μεριδίου ομόρρυθμων ή ετε-
ρόρρυθμων εταιρειών από γονέα προς τα 
τέκνα ή από σύζυγο σε σύζυγο λόγω συ-
νταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος. 

Οι μεταβιβάσεις να γίνονται 
από επαχθή αιτία μετά την 
31 Δεκεμβρίου 2000. 

Φορείς ατομικών 
επιχειρήσεων κά-
τοχοι εταιρικών 
μεριδίων. 

ΚΦΕ (Άρθρο 
13, παρ. 1, 
περ. α, 
υποπ. ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι φορολογι-
κής δικαιοσύνης 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ενί-
σχυση μικρομε-
σαίων επιχειρή-
σεων). 

  

         
6 Φορολόγηση της πραγματικής αξίας πώ-

λησης ολόκληρης επιχείρησης, υποκα-
ταστήματος επιχείρησης, εταιρικών με-
ρίδων ή μεριδίων κ.λπ. που γίνεται σε 
συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ και Β΄ 
κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 
2961/01 με συντελεστές 1,2% και 2,4% 
αντίστοιχα (αντί φορολογίας της υπερα-
ξίας με συντελεστή 20%). 

 Φορείς ατομικών 
επιχειρήσεων κά-
τοχοι εταιρικών 
μεριδίων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 1, 
περ. α,  
υποπ. ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ενί-
σχυση μικρομε-
σαίων επιχειρή-
σεων).. 

  

         
7 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η 

υπερτίμηση από την αναγκαστική απαλ-
λοτρίωση ακινήτου. 

α) Το ακίνητο να ιδιοχρη-
σιμοποιείται ή να έχει 
ιδιοχρησιμοποιηθεί για 
την άσκηση του αντι-
κειμένου των εργασιών 
της εμπορικής επιχεί-
ρησης. 

β) Να εμφανίζεται σε ιδιαί-
τερο λογαριασμό αφο-
ρολόγητου αποθεματι-
κού. 

Προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
28, παρ. 3 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής δι-
καιοσύνης – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
8 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 παραγράφου 3 του 
άρθρου 29 του ν. 2545/97, σε επιχείρη-
ση-φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης 
των ΠΟΤΑ. 

Εμφάνιση της υπεραξίας σε 
ιδιαίτερο λογαριασμό αφο-
ρολόγητου αποθεματικού. 

Επιχειρήσεις ΚΦΕ (άρθρο 
28, παρ. 3 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
σμός). 

  

         
9 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 εισοδήματος. 

Εμφάνιση της υπεραξίας σε 
ιδιαίτερο λογαριασμό αφο-
ρολόγητου αποθεματικού. 

Επιχειρήσεις ΚΦΕ (άρθρο 
28, παρ. 3, 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
ταμειακής ρευ-
στότητας των ε-
πιχειρήσεων – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
10 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα κέρδη από την πώληση μετοχών 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή 
σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματι-
στηριακό θεσμό σε τιμή ανώτερη της τι-
μής απόκτησής τους, τα οποία προκύ-
πτουν από βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). 

Τα κέρδη να εμφανίζονται 
σε λογαριασμό ειδικού α-
ποθεματικού με προορισμό 
το συμψηφισμό τυχόν ζη-
μιών που θα προκύψουν 
στο μέλλον από την πώληση 
εισηγμένων ή μη μετοχών 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Σε περίπτωση διανομής ή 
διάλυσης της επιχείρησης 
φορολογείται με τις γενικές 
διατάξεις. 
Για μετοχές που έχουν α-
ποκτηθεί μέχρι 31/03/09. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, ομόρρυθ-
μες, ετερόρρυθ-
μες, κοινοπραξίες, 
κοινωνίες και α-
στικές εταιρείες 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που 
τηρούν βιβλία τρί-
της κατηγορίας 
του ΚΦΣ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
38, παρ. 1, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
χρηματιστηρια-
κής αγοράς – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

6 
(εκτός ατομι-
κών επιχειρή-
σεων). 

9.654 

         
11 Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου (4% ή 

8%) στις επιχειρήσεις που παρέχουν α-
γαθά ή υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσί-
ου όταν δεν απαιτείται σύμβαση για την 
προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και η 

 Επιχειρήσεις ΚΦΕ (άρθρο 
55, παρ. 1, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή γρα-
φειοκρατίας και 
απλοποίηση του 
συστήματος – 
Οικονομικές 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, 
δεν υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ. 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
12 Παρακράτηση φόρου 10% (αντί του 

20%) για τις παροχές μη έμμισθης υπη-
ρεσίας που καταβάλλονται προς τους 
εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων 
δημόσιας χρήσης. 

 Οι παρέχοντες 
υπηρεσίες στους 
εκμεταλλευτές ε-
πιβατικών αυτοκι-
νήτων δημόσιας 
χρήσης. 

ΚΦΕ (άρθρο 
58, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση των 
εκμεταλλευτών 
επιβατικών αυ-
τοκινήτων δημό-
σιας χρήσης – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
13 Δεν γίνεται παρακράτηση στους διανο-

μείς διαφημιστικών εντύπων το εισόδημα 
των οποίων δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευ-
ρώ. 

 Διανομείς διαφη-
μιστικών εντύπων. 

Ν. 3763/09 
(άρθρο 2, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή γρα-
φειοκρατίας λό-
γω υποβολής 
της δήλωσης 
προκειμένου να 
γίνει επιστροφή 
φόρου - Κοινω-
νική πολιτική. 

  

         
14 Δεν επιβάλλονται τα ποσά φόρου των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του 
ν. 2579/98 σε περίπτωση ανταλλαγής 
ποσοστών συνιδιοκτησίας που πραγμα-
τοποιείται μεταξύ τους.  Προκειμένου για 
μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται σε 
δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ και 
Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 
2961/01 (ΦΕΚ 266Α), τα ποσά φόρου 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 
του ν. 2579/98 μειώνονται κατά ποσο-
στό πενήντα τοις εκατό (50%) και είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) αντίστοιχα. 

 Ιδιοκτήτες φορτη-
γών αυτοκινήτων 
δημόσιας χρήσης. 

Ν. 3229/04 
(άρθρο 32, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικό-
τητας - κοινωνι-
κοί λόγοι –  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
15 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-

Ν. 3201/03 
(άρθρο 4, 
περ. α) 

 Κίνητρο για την 
αποκατάσταση 
και ανάδειξη του 
φυσικού και 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
γαίου. δομημένου πε-

ριβάλλοντος των 
νησιών του Αι-
γαίου - Περι-
βάλλον. 

         
16 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, τέλος 
χαρτοσήμου και κάθε άλλο τέλος υπέρ 
του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός από το φό-
ρο προστιθέμενες αξίας, εφόσον η επιβο-
λή 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. 

  

         
17 Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας 

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

 Προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

Ν. 2520/97 
(άρθρο 25, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
18 Απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη 

από την πώληση των ακινήτων στην εται-
ρεία ειδικού σκοπού της παρ. 6 του άρ-
θρου 11 του ν. 3156/03. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

Ν. 3156/03 
(άρθρο 14, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικό-
τητας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
19 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. 

  

         
         
         
         
         

 46 
 

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 

ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
       

         
1 Απαλλάσσονται του φόρου οι πρεσβευτές 

και διπλωματικοί αντιπρόσωποι, πρόξε-
νοι κ.λπ. υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. 

Η κατοχή της διπλωματικής 
ιδιότητας. 

Πρεσβευτές κ.λπ. ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 1) 
  

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
2 Απαλλάσσονται του φόρου οι συντάξεις 

και κάθε είδους παροχές, οι οποίες πα-
ρέχονται σε θύματα πολέμου ή σε στρα-
τιωτικούς που έπαθαν κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας 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 και θύματα 
ειρηνικής περιό-
δου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Απαλλάσσεται του φόρου η σύνταξη που 

καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου με 
βάση τα έτη υπηρεσίας τους στο Δημόσι-
ο, κατά το ποσό της αναπηρικής σύντα-
ξης την οποία θα ελάμβανε ο δικαιούχος 
αν δεν είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα 
λήψης της. 
Ανάλογα, εφαρμόζεται η διάταξη αυτή 
και στις συντάξεις που καταβάλλονται 
από το Δημόσιο σε θύματα ή σε οικογέ-
νειες θυμάτων πολέμου. 

Να συνταξιοδοτούνται από 
το Δημόσιο και να έχουν 
παραιτηθεί από την αναπη-
ρική σύνταξη. 

Ανάπηροι και θύ-
ματα πολέμου ή 
οικογένειες θυμά-
των πολέμου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5, 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
4 Απαλλάσσεται του φόρου το εξωιδρυμα-

τικό επίδομα, καθώς και το ποσό με το 
οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, τα ο-
ποία καταβάλλονται στους δικαιούχους 
από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς 
φορείς. 

Να πρόκειται για πρόσωπα 
που είναι τυφλά ή έχουν 
απόλυτη αναπηρία και να 
χορηγείται εξωιδρυματικό 
επίδομα ή προσαύξηση της 
σύνταξης. 

Τυφλοί και γενικά 
πρόσωπα που 
βρίσκονται διαρ-
κώς σε κατάσταση 
που απαιτεί συνε-
χή επίβλεψη, πε-
ριποίηση και συ-
μπαράσταση άλ-
λων προσώπων 
(απόλυτος αναπη-
ρία). 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ΑΜΕΑ). 
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1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

5 Απαλλάσσεται του φόρου η ισόβια σύ-
νταξη που καταβάλλεται σύμφωνα με τη 
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 
1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101). 

Η ύπαρξη τριών τέκνων και 
περισσότερο και εφόσον δεν 
συντρέχει περίπτωση «υπαι-
τίου εγκατάλειψης των παι-
διών από τη μητέρα». 

Πολύτεκνες μητέ-
ρες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5, 
περ. ζ) 

 Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
6 Απαλλάσσονται του φόρου οι μισθοί, συ-

ντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χο-
ρηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρίες. 

Να είναι ολικώς τυφλοί ή να 
έχουν βαριές κινητικές α-
ναπηρίες άνω του 80%. 

Ανάπηροι με βα-
ριές κινητικές α-
ναπηρίες και τυ-
φλοί. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5 
περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ΑΜΕΑ). 

  

         
7 Απαλλάσσονται του φόρου οι αποδοχές 

αλλοδαπών κατώτερων πληρωμάτων των 
εμπορικών πλοίων. 

Να υπηρετούν σε εμπορικά 
πλοία. 

Αλλοδαποί ναυτι-
κοί. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5, 
περ. ι) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή διπλής 
φορολόγησης – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
8 Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο η 
αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλή-
λους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγ-
γελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που 
τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύε-
ται η καταβολή τους από τα σχετικά πα-
ραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων. 

Υποβολή παραστατικών του 
ΚΒΣ. 

Μισθωτοί ιδιωτι-
κού τομέα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Η αποζημίωση 
που δίδεται για 
κάλυψη δαπα-
νών δεν θεωρεί-
ται εισόδημα – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
9 Δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι 
δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσω-
πα που μετακινούνται με εντολή του Δη-
μοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και των 
λοιπών νπδδ. 

Τα πρόσωπα που μετακι-
νούνται με εντολή Δημοσί-
ου, όπως ορίζονται στις δια-
τάξεις του ν. 2685/99 και 
π.δ. 200/93. 

Πρόσωπα που με-
τακινούνται με ε-
ντολή του Δημοσί-
ου, των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
10 Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο ή 
παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από 
τα ταμεία πρόνοιας και άλλους ασφαλι-
στικούς οργανισμούς στους ασφαλισμέ-
νους και στις οικογένειές τους, το εφά-
παξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσι-
ους υπαλλήλους και βοηθητικό προσω-
πικό, λόγω εθελούσιας εξόδου από την 
υπηρεσία με παραίτηση και τα εφάπαξ 
βοηθήματα που χορηγούνται σύμφωνα 
με τους ν. 4153/1961, α.ν. 513/1968, 
ν. 103/1975, ν. 303/1976. 

 Μισθωτοί ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Οι παροχές αυ-
τές είναι αντα-
ποδοτικές των 
εισφορών που 
έχουν καταβάλ-
λει οι μισθωτοί – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
11 Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο 
ποσοστό 20% από τις κάθε είδους καθα-
ρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, απο-
ζημιώσεις και συντάξεις, που καταβάλ-
λονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους 
αναδρομικά σε έτος μεταγενέστερο από 
το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση 
νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική 
σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες 
καθαρές αποδοχές που εισπράττει καθυ-
στερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγε-
νέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, 
λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας 
του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση 
της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο 
εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση 
πτώχευσης. 

 Μισθωτοί και συ-
νταξιούχοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφεύγεται η 
υποβολή συ-
μπληρωματικής 
δήλωσης για ει-
σοδήματα που 
αντιστοιχούν σε 
προηγούμενα 
έτη – Κοινωνική 
πολιτική. 

  

         
12 Δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι 
παρεχόμενες από αθλητικά σωματεία ή 
ενώσεις αυτών, αποζημιώσεις οδοιπορι-
κών και λοιπών εξόδων ταξιδιών, καθώς 

Να θεωρούνται ερασιτέχνες 
αθλητές. 
Οι αποζημιώσεις να μη ξε-
περνούν το ποσό των 3.520 
ευρώ ετησίως. 

Αθλητές ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός (ε-
ρασιτεχνικός 
αθλητισμός). 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

και παροχές διατροφής σε ερασιτέχνες 
αθλητές μέχρι ποσού 3.520 ευρώ ετησί-
ως. 

         
13 Δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι 
αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους 
υπαλλήλους που αναφέρονται στις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 
1943/91. 

 Οι υπάλληλοι που 
διατίθενται για τη 
γραμματειακή ε-
ξυπηρέτηση των 
βουλευτών και των 
ελλήνων βουλευ-
τών του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλί-
ου, καθώς και οι 
υπάλληλοι και α-
στυνομικοί που 
διατίθενται στα 
γραφεία των κομ-
μάτων που εκπρο-
σωπούνται στη 
Βουλή. 

ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
14 Λαμβάνεται υπόψη ως καθαρό εισόδημα 

από μισθωτές υπηρεσίες, ποσό ίσο με το 
καθαρό ποσό αποδοχών που θα έπαιρ-
ναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, για 
τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξω-
τερικών και των λοιπών δημόσιων πολι-
τικών υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού, της Μόνιμη Αντιπρο-
σωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
στρατιωτικών που υπηρετούν στην αλλο-
δαπή, καθώς και των υπαλλήλων του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Ε-
θνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Με-
ταποιητικών Επιχειρήσεων και των υ-
παλλήλων της Πανελλήνιας Συνομο-
σπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρι-
σμών που υπηρετούν στα οικεία αντι-
προσωπευτικά γραφεία στις Βρυξέλλες. 

 Μισθωτοί που υ-
πηρετούν στην 
αλλοδαπή. 

ΚΦΕ (άρθρο 
47, παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Αντιμετώπιση 
των πρόσθετων 
δαπανών, στις 
οποίες υποβάλ-
λονται οι υπάλ-
ληλοι από τη δι-
αμονή τους στο 
εξωτερικό - Κοι-
νωνική πολιτική. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
15 Στις αμοιβές των αξιωματικών και του 

κατώτερου πληρώματος του εμπορικού 
ναυτικού για τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν σε εμπορικά πλοία, καθώς και για 
αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της 
πολιτικής αεροπορίας, γίνεται παρακρά-
τηση φόρου, με βάση τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 9 του ΚΦΕ. 
Ο φόρος που παρακρατείται μειώνεται 
κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακρά-
τησή του. 

 Αξιωματικοί, κα-
τώτερο πλήρωμα 
του ΕΝ και ιπτά-
μενο προσωπικό 
της ΠΑ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
57 παρ. 1, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Φορολογική ε-
λάφρυνση λόγω 
ειδικών συνθη-
κών εργασίας – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
16 Ο παρακρατούμενος φόρος των μισθω-

τών μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις 
εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή 
του. 

 Μισθωτοί και συ-
νταξιούχοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
57, παρ. 1, 
τελευταίο 
εδάφιο) 

Απεριόρι-
στη 

Ελάφρυνση ε-
πειδή ο φόρος 
παρακρατείται 
στην πηγή – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

2.496.493 77.421.850 

         
17 Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες το ποσό του ειδικού επιδόμα-
τος μουσικού οργάνου. 

 Μουσικοί της 
Κρατικής Ορχή-
στρας Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης και 
της Ορχήστρας 
Λυρικής Σκηνής. 

ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Πολιτισμός. 

  

         
18 Η βουλευτική αποζημίωση, καθώς και οι 

αμοιβές των δικαστικών λειτουργών φο-
ρολογούνται αυτοτελώς, δηλαδή δεν συ-
ναθροίζονται με τυχόν άλλα εισοδήματά 
τους. 

Βουλευτική ιδιότητα ή ιδιό-
τητα δικαστικού λειτουρ-
γού. 

Εν ενεργεία και 
συνταξιούχοι βου-
λευτές και δικα-
στικοί. 

Ζ΄ Ψήφισμα 
13/18-2-85 
άρθρο 5 και 
1085582/17  
/Α0012/ 
24-10-02 
Διαταγή Υπ. 
Οικονομίας 
και Οικονο-
μικών. 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Δημόσια ασφά-
λεια και πολιτι-
κή προστασία 
(δικαιοσύνη).  

5.459 9.204.639 

         
19 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 

φυσικών προσώπων το επίδομα ανεργίας 
 Άνεργοι Ν. 1545/85 

(άρθρο 14) 
Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

που καταβάλλει ο Οργανισμός Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
στους δικαιούχους ανέργους. 

         
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 Εκπίπτουν από τις αποδοχές των υπαλ-

λήλων νομικών προσώπων δημοσίου δι-
καίου τα επιδόματα ασθενείας που κα-
ταβάλλονται σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια 
που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

Η ασφάλιση των υπαλλήλων 
να θεμελιώνεται και στη 
συνεισφορά του νομικού 
προσώπου. 

Υπάλληλοι νομι-
κών προσώπων 
δημοσίου δικαίου 
(νπδδ). 

Ν. 3528/07 
(άρθρο 102, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (πρόνοια). 

  

         
22 Η αποζημίωση των φοιτητών και σπου-

δαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο 
επάγγελμα καθορίζεται με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οι-
κονομικών και του τυχόν συναρμόδιου 
υπουργού και δεν υπόκειται σε κρατή-
σεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή 
φόρους. 

Καθορισμός της αποζημίω-
σης με κοινή υπουργική 
απόφαση. 

Φοιτητές και 
σπουδαστές που 
πραγματοποιούν 
άσκηση στο επάγ-
γελμα. 

Ν. 1566/85 
(άρθρο 71, 
παρ. 4, 
περ. α) και 
Ν. 2327/95 
(άρθρο 11 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
23 Από το ποσό της αποζημίωσης που κα-

ταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στους δικαιούχους για υπηρεσίες ερευ-
νητή, συμβούλου ή γραμματέα για την 
υποστήριξη του έργου των Ελλήνων που 
έχουν εκλεγεί ως μέλη του Ευρωκοινο-
βουλίου, απαλλάσσεται από τη φορολο-

 Ερευνητές, σύμ-
βουλοι, γραμμα-
τείς των Ελλήνων 
μελών του Ευρω-
κοινοβουλίου. 

Ν. 2892/01 
(άρθρο 5, 
παρ. 15) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-
τική. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

γία ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
και το υπόλοιπο φορολογείται αυτοτελώς 
με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις ε-
κατό (15%).  Ο φόρος που προκύπτει 
παρακρατείται κατά την πληρωμή.  Με 
την παρακράτηση του φόρου που ενερ-
γείται σύμφωνα με τα πιο πάνω εξαντλεί-
ται η φορολογική υποχρέωση από το φό-
ρο εισοδήματος για το ποσό αυτό των 
αποδοχών. 

         
24 Οι αποδοχές αλλοδαπής που καταβάλ-

λονται στους υπαλλήλους του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών απαλλάσσονται του φό-
ρου. 

 Υπάλληλοι Υπ. 
Εξωτερικών. 

Ν. 3790/09 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
 ΣΤ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
       

         
1 Αν το καθαρό εισόδημα από γεωργικές 

επιχειρήσεις δεν μπορεί να προσδιορι-
στεί λογιστικά, αυτό προσδιορίζεται τεκ-
μαρτά με πολλαπλασιασμό των ακαθά-
ριστων εσόδων της επιχείρησης με ειδι-
κούς, κατά κλάδο εκμεταλλεύσεων, συ-
ντελεστές καθαρού εισοδήματος.  Ως α-
καθάριστο εισόδημα λαμβάνεται η αξία 
των παραγόμενων προϊόντων.  Για την ε-
ξεύρεση της αξίας τους τα προϊόντα απο-
τιμώνται, με βάση τη μέση τιμή χονδρι-
κής πώλησής τους στο χρόνο και στον 
τόπο της παραγωγής τους. 

 Φυσικά πρόσωπα 
που αποκτούν γε-
ωργικά εισοδήμα-
τα, γεωργικές επι-
χειρήσεις που δεν 
τηρούν βιβλία του 
ΚΒΣ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
41, παρ. 2, 
3 και άρθρο 
42 παρ. 1, 
3, 5) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
2 Εκπίπτει από το καθαρό γεωργικό εισό-

δημα που προσδιορίζεται με την αντικει-
μενική μέθοδο το καταβαλλόμενο ενοί-
κιο για εκμίσθωση γεωργικής γης, καθώς 
και το 25% της δαπάνης (για νέους α-
γρότες 50%) αγοράς καινούργιου πάγιου 
εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται απο-

Η έκπτωση του 25% ή του 
50% γίνεται εφάπαξ κατά το 
χρόνο πραγματοποίησης 
της δαπάνης, χωρίς δυνατό-
τητα έκπτωσης αυτής, ολικά 
ή μερικά, σε επόμενες χρή-
σεις. 

 ΚΦΕ (άρθρο 
43, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση ενίσχυ-
ση του αγροτι-
κού εισοδήματος 
– Αγροτική ανά-
πτυξη. 

237.307 
(ενότητες 2 
έως 4) 

24.133.384 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

κλειστικά για την κάλυψη αναγκών της 
γεωργικής εκμετάλλευσης. 

         
3 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος 

ποσό 1.500 ευρώ από το καθαρό γεωργι-
κό εισόδημα των κατά κύριο επάγγελμα 
αγροτών.  Το ποσό αυτό ορίζεται σε 
3.000 ευρώ εφόσον τα παραπάνω πρό-
σωπα λαμβάνουν εξισωτικές αποζημιώ-
σεις. 

Οι δικαιούχοι πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι 
κατά κύριο επάγγελμα α-
γρότες, για μια ακόμη δε-
καετία. 

Αγρότες ΚΦΕ (άρθρο 
44, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για α-
πασχόληση στον 
αγροτικό τομέα 
– Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
4 Προσαύξηση απαλλαγών κ.λπ. κατά πο-

σοστό 50%, σε περιπτώσεις νέων κατά 
κύριο επάγγελμα αγροτών για τα πέντε 
πρώτα χρόνια υποβολής φορολογικής 
δήλωσης και κατά 25% για τα επόμενα 
πέντε. 

 Νέοι αγρότες ΚΦΕ (άρθρο 
44, παρ. 1) 

Δέκα χρό-
νια για 
κάθε φο-
ρολογού-
μενο νέο 
αγρότη. 

Κίνητρο για α-
πασχόληση στον 
αγροτικό τομέα 
– Αγροτική ανά-
πτυξη (νέοι α-
γρότες). 

  

         
5 Οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στους 

ασφαλισμένους από τον Οργανισμό Ελ-
ληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο (συνεπώς 
και από το φόρο εισοδήματος). 

 Γεωργικές, κτηνο-
τροφικές επιχει-
ρήσεις 

Ν. 1790/88 
(άρθρο 15) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση γεωρ-
γών – Αγροτική 
ανάπτυξη. 

  

         
         
 Ζ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο οι αμοιβές 

που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση 
Αναπήρων Καλλιτεχνών (VDMFK) στα 
μέλη της, ζωγράφους με το πόδι και το 
στόμα, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλά-
δος, για την εργασία της ζωγραφικής που 
κάνουν, αμειβόμενοι αποκλειστικά από 
την Ένωση αυτή σε συνάλλαγμα. 

 Ανάπηρα μέλη της 
εν λόγω ένωσης. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 6, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Για την ενίσχυση 
των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες 
– Κοινωνική πο-
λιτική (ΑΜΕΑ). 

  

         
2 Το ακαθάριστο εισόδημα από το έργο της 

πνευματικής παραγωγής των συγγραφέ-
ων, μουσουργών και των καλλιτεχνών ζω-

 Καλλιτέχνες, συγ-
γραφείς. 

ΚΦΕ (άρθρο 
49, παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ως αναγνώριση 
του γεγονότος 
ότι το εισόδημά 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

γράφων, γλυπτών ή χαρακτών, κατανέμε-
ται ισομερώς στο πρώτο έτος αποκτήσεως 
του εισοδήματος από αυτό το έργο και τα 
αμέσως επόμενα τρία έτη. 

τους είναι αστα-
θές και προκύ-
πτει από εργα-
σία προηγούμε-
νων ετών - Πολι-
τισμός. 

         
3 Για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς ο 

προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται σε 
4% ή 10% κατά περίπτωση επί της νό-
μιμης αμοιβής για εκπόνηση μελετών 
και σχεδίων που αφορούν διάφορα έργα, 
όπως πολεοδομικά, τοπογραφικά κ.λπ. 
(αντί να παρακρατηθεί φόρος 20% στις 
αμοιβές αυτές). 

 Αρχιτέκτονες και 
μηχανικοί. 

ΚΦΕ (άρθρο 
52, παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 
 

  

         
 Η. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο οι τόκοι 

που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια 
που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων σε ευρώ ή συνάλλαγμα στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3,  
περ. ζ, 
άρθρο 12, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του ανα-
πτυξιακού χα-
ρακτήρα της 
τράπεζας - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο τα μερίσμα-

τα από ιδρυτικούς τίτλους και μετοχές 
ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών που α-
σχολούνται με την εκμετάλλευση πλοίων 
των οποίων τα κέρδη υπόκεινται στον ει-
δικό φόρο πλοίων, όπως αυτός ισχύει 
κάθε φορά.  Αν η ανώνυμη εταιρεία πα-
ράλληλα με την εκμετάλλευση των πλοί-
ων ασκεί και άλλες επιχειρήσεις, τότε 
απαλλάσσεται από το φόρο ποσό μερί-
σματος ίσο με τη σχέση μεταξύ των ακα-
θάριστων εσόδων από την εκμετάλλευση 
των πλοίων και του συνόλου των ακαθά-

 Κάτοχοι μετοχών 
ιδρυτικών τίτλων 
ημεδαπών πλοιο-
κτητριών εται-
ρειών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του ειδι-
κού τρόπου φο-
ρολογίας των 
πλοιοκτητριών 
εταιρειών - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ριστων εσόδων της εταιρείας. 
         

3 Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολό-
γηση (10%) οι τόκοι που προκύπτουν 
από οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης σε 
τράπεζες της Ελλάδας ή το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο, εφόσον το ποσό αυτής είναι 
σε ξένο νόμισμα και ο δικαιούχος  κά-
τοικος αλλοδαπής. 

Η κατάθεση να είναι σε ξένο 
νόμισμα και οι δικαιούχοι 
να είναι κάτοικοι αλλοδα-
πής. 

Κάτοικοι αλλοδα-
πής με τραπεζικό 
λογαριασμό σε ξέ-
νο νόμισμα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. α 
άρθρο 12, 
παρ. 7,  
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για εισ-
ροή συναλλάγ-
ματος - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
4 Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολό-

γηση οι τόκοι που προκύπτουν από ε-
κούσιες καταθέσεις όψεως ή ταμιευτηρί-
ου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων, εφόσον το ποσό αυτών είναι σε ξέ-
νο νόμισμα και ο δικαιούχος κάτοικος 
αλλοδαπής. 

Η κατάθεση να είναι σε ξένο 
νόμισμα και ο δικαιούχος 
μη κάτοικος Ελλάδας. 

Μη κάτοικοι Ελ-
λάδος. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. α 
άρθρο 12, 
παρ. 7, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για εισ-
ροή συναλλάγ-
ματος - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
5 Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολό-

γηση οι τόκοι που προκύπτουν από κα-
ταθέσεις στεγαστικού ταμιευτηρίου, εφό-
σον το προϊόν τους χρησιμοποιείται α-
ποκλειστικά για την εξασφάλιση στεγα-
στικού δανείου για απόκτηση πρώτης 
κατοικίας του φορολογούμενου. 

 Καταθέτες ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 7, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
6 Εξαιρούνται από τη φορολογία οι τόκοι 

ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί 
ή συναφθεί μέχρι 31/12/1990, καθώς 
και οι τόκοι από ομολογιακά δάνεια σε 
συνάλλαγμα που εκδίδονται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος από 1/1/1991 
μέχρι 31/12/1996. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 7, 
περ. στ) 

Μέχρι τη 
λήξη των 
ομολόγων. 

Αποφυγή ανα-
δρομικής φορο-
λόγησης εισο-
δημάτων - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
7 Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολό-

γηση, οι τόκοι που προκύπτουν από 
προθεσμιακές καταθέσεις, σε ξένο νόμι-
σμα, που έχουν συναφθεί από μόνιμους 
κατοίκους Ελλάδας μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου 1996 και για το χρονικό διά-

Οι τόκοι να προκύπτουν 
από προθεσμιακές καταθέ-
σεις σε ξένο νόμισμα που 
έχουν συναφθεί μέχρι 
31/12/1996. 

Καταθέτες κάτοι-
κοι Ελλάδος. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 7, 
περ. η) 

Μέχρι την 
πρώτη α-
νανέωση. 

Κίνητρο για εισ-
ροή συναλλάγ-
ματος - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

στημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους 
μετά από αυτή την ημερομηνία. 

         
8 Εξαίρεση από την αυτοτελή φορολόγηση 

10% των τόκων από προθεσμιακές κατα-
θέσεις σε εγχώριο νόμισμα που προέρ-
χονται από εισαγωγή συναλλάγματος 
που έχουν συναφθεί από μη κατοίκους 
Ελλάδος μέχρι την 31/12/1997 και για 
το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη 
ανανέωσή τους, μετά από αυτή την ημε-
ρομηνία. 

Εισαγωγή συναλλάγματος 
μέχρι 31/12/1997 από μη 
κατοίκους Ελλάδος. 

Μη κάτοικοι Ελ-
λάδος. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 7, 
περ. θ) 
 

Μέχρι την 
πρώτη α-
νανέωση. 

Κίνητρο για εισ-
ροή συναλλάγ-
ματος - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
9 Εξαιρούνται από τη φορολογία εισοδή-

ματος οι τόκοι που προκύπτουν από ο-
μόλογα που έχουν εκδοθεί μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 1996, ανεξάρτητα αν η 
διάρκεια αυτών είναι ετήσια ή μεγαλύτε-
ρης χρονικής διάρκειας, οι τόκοι από έ-
ντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί μέ-
χρι την 31η Δεκεμβρίου 1996, καθώς 
και οι τόκοι από ομολογιακά δάνεια που 
εκδίδει από 1/1/1997 και μετά το Ελ-
ληνικό Δημόσιο στο εξωτερικό και τέλος 
οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελ-
ληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 
1/1/2009 και μετά και αποκτώνται από 
επενδυτές μόνιμους κατοίκους αλλοδα-
πής. 

Τα ομόλογα, καθώς και τα 
έντοκα γραμμάτια να έχουν 
εκδοθεί μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου 1996. 

Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων ή ομά-
δες περιουσίας 
κάτοχοι ομολόγων 
ή εντόκων γραμ-
ματίων του Ελλη-
νικού Δημοσίου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 9, 
περ. α, β, γ 
και δ) 

Βλέπε πε-
ριγραφή. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
10 Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος 

οι τόκοι ομολογιακών δανείων του Δημο-
σίου με διάρκεια δύο (2) ετών ή και με-
γαλύτερη. 

Ο αρχικός κάτοχος των τίτ-
λων των δανείων να διακρα-
τεί τόσο τα σώματα αυτών 
όσο και τα τοκομερίδιά 
τους, μέχρι την ημερομηνία 
λήξης τους. 

Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-
ρήσεις και νομικά 
πρόσωπα της παρ. 
4 του άρθρου 2 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12 παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση αγο-
ράς ομολόγων – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
11 Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος 

οι τόκοι των ομολογιακών δανείων που 
εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο για τους 

Οι επενδυτές να είναι μόνι-
μοι κάτοικοι εξωτερικού. 

Φυσικά πρόσωπα. Ν. 2682/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση αγο-
ράς ομολόγων – 
Οικονομικές 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

επενδυτές μόνιμους κατοίκους εξωτερι-
κού. 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
12 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος 

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

 Κάτοχοι ομολο-
γιών ή τίτλων εκ-
δοθέντων από την 
ΤΕΑΕΠ. 

Ιδρυτική 
συμφωνία 
της Τράπε-
ζας Εμπορί-
ου και Ανά-
πτυξης του 
Ευξείνου 
Πόντου (άρ-
θρο 52, παρ. 
3), κυρωθεί-
σα με το ν. 
2380/96. 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
13 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. 

  

         
14 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. 

  

         
15 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-

 Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-
ρήσεις και πρό-
σωπα παρ. 4 άρ-
θρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ, 
ΕΕ, κ.λπ.) που εί-
ναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ ακινήτων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. ι) 
Ν. 2778/99 
(άρθρο 20, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

των. 
         

16 Με την καταβολή του φόρου (3‰) από 
την ΑΕ Διαχειρίσεως εξαντλείται και η 
φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-
ρήσεις και πρό-
σωπα παρ. 4 άρ-
θρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ, 
ΕΕ, κ.λπ.) που εί-
ναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. ι) 
 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
17 Με την καταβολή του φόρου (3‰) από 

την Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακί-
ου (ΕΕΧ) εξαντλείται η φορολογική υπο-
χρέωση και των μετόχων, επιφυλασσομέ-
νων των διατάξεων της παρ. 2 (σχετικά με 
την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα 
από κινητές αξίες) 

 Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-
ρήσεις και πρό-
σωπα παρ. 4 άρ-
θρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ, 
ΕΕ, κ.λπ.) που εί-
ναι μέτοχοι της 
ΕΕΧ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. ι) 
Ν.1969/91 
(άρθρο 16, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

  

         
18 Η φορολόγηση των κερδών του Αμοιβαί-

ου Κεφαλαίου Ακινήτων γίνεται σύμφωνα 
με το άρθρο 33 του ν. 3283/04.  Με τη 
φορολογία αυτή εξαντλείται και η φορο-
λογική υποχρέωση των μεριδιούχων του. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-
ρήσεις και πρό-
σωπα παρ. 4 άρ-
θρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ, 
ΕΕ, κ.λπ.) που εί-
ναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ ακινήτων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. ι) 
Ν. 2778/99 
(άρθρο 20, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
19 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 και πρό-
σωπα παρ. 4 άρ-
θρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ, 
ΕΕ, κ.λπ.) που εί-
ναι μέτοχοι της 
Εταιρείας Επεν-
δύσεων σε Ακίνη-
τη Περιουσία. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. ι) 
Ν. 2778/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

20 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 
μερισμάτων που διανέμει ναυτική εται-
ρεία του ν. 959/1979 που έχει υπαχθεί 
στο άρθρο 26 του ν. 27/1975 και δια-
χειρίζεται πλοίο με ελληνική σημαία που 
ανήκει στην κυριότητα αλλοδαπής εται-
ρείας. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

Ν. 959/79 
(άρθρο 60) 
Ν. 27/75 
(άρθρο 26), 
Ν. 3091/02 
(άρθρο 9, 
παρ. 15) 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
 Θ.  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ        
         

1 Απαλλάσσονται του φόρου τα χρηματικά 
βραβεία που καταβάλλονται από το Δη-
μόσιο ή την Ακαδημία Αθηνών ή τον Ορ-
γανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για 
τη βράβευση επιστημονικών, καλλιτε-
χνικών και πνευματικών γενικά επιδόσε-
ων, καθώς και αυτά που απονέμονται 
από τα νπδδ, αφού προκηρυχθεί νόμιμα 
σχετικός δημόσιος διαγωνισμός. 

Η βράβευση να έχει γίνει 
από τα συγκεκριμένα νομι-
κά πρόσωπα που αναφέρο-
νται στο νόμο και μετά από 
σχετικό διαγωνισμό. 

Επιστήμονες, 
καλλιτέχνες, συγ-
γραφείς κ.λπ. που 
βραβεύονται με 
χρηματικά ποσά. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 6, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Για την ανάπτυ-
ξη των τεχνών 
και των γραμμά-
των – Πολιτι-
σμός. 

  

         
2 Απαλλάσσονται του φόρου τα ποσά των 

υποτροφιών που καταβάλλονται σε όσους 
νόμιμα έλαβαν την υποτροφία από το 
Δημόσιο ή από τα νπδδ ή από τα ιδρύ-
ματα και από περιουσίες του α.ν. 2039/ 
39 (ΦΕΚ Α 455). 
Επίσης απαλλάσσονται του φόρου, τα 
ποσά των υποτροφιών που παρέχονται σε 
έλληνες υπότροφους από ξένα κράτη ή 
αλλοδαπά ιδρύματα και οργανισμούς. 

Η χορήγηση των υποτρο-
φιών από κληροδοσίες του 
α.ν. 2099/39 γίνεται από 
το ίδιο το ΥΠΟΙΟ με βάση 
τα οριζόμενα από τη βού-
ληση του διαθέτη, το αριθ. 
18/23-8-1941 καν. δ/γμα 
ή το αριθ. 5/12-9-1940 
β.δ/γμα. 

Οι υπότροφοι των 
συγκεκριμένων 
νομικών προσώ-
πων ή κληροδο-
σιών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 6, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Για την ανάπτυ-
ξη των τεχνών 
και των γραμμά-
των και για λό-
γους κοινωνικής 
και εκπαιδευτι-
κής πολιτικής – 
Πολιτισμός. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα χρηματικά ποσά που καταβάλλο-
νται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς 
πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν 
προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστι-
κούς λόγους και σε όσους έχουν υποβά-
λει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής 
ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο 
εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας 

 Αναγνωρισμένοι 
πολιτικοί πρόσφυ-
γες, πρόσωπα που 
διαμένουν προσω-
ρινά στην Ελλάδα 
για ανθρωπιστι-
κούς λόγους. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 6, 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (πρόσφυ-
γες). 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

Τάξης, από φορείς που υλοποιούν προ-
γράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυ-
σης προσφύγων, τα οποία χρηματοδο-
τούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελλη-
νικό Δημόσιο. 

         
4 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα κέρδη από την πώληση μετοχών 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή 
σε άλλο αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματι-
στηριακό θεσμό. 

Για μετοχές που έχουν α-
ποκτηθεί μέχρι 31/12/08. 

Κάτοχοι μετοχών, 
φυσικά πρόσωπα, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. που 
τηρούν βιβλία Α΄ 
και Β΄ κατηγορίας 
του ΚΒΣ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
38) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
χρηματιστηρια-
κής αγοράς - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
5 Δεν υπόκειται σε φορολογία το στεγαστι-

κό επίδομα φοιτητών. 
 Φοιτητές Ν. 3220/04 

(άρθρο 10, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
6 Το ποσό επιδόματος που λαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι με τη μορφή μετοχών και το 
οποίο προέρχεται από τη διανομή κερ-
δών της ανώνυμης εταιρείας απαλλάσσε-
ται από το φόρο εισοδήματος. 

 Εργαζόμενοι στις 
ημεδαπές βιομη-
χανικές, βιοτεχνι-
κές, μεταλλευτικές 
και λατομικές α-
νώνυμες εταιρείες. 

Ν. 1731/87 
(άρθρο 18, 
παρ. 1) 

 Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση 
των εργαζομένων 
στις εν λόγω ε-
ταιρείες - Κοι-
νωνική πολιτική. 

  

         
 Ι. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 
       

         
1 Σε μισθωτούς και συνταξιούχους το αφο-

ρολόγητο όριο αυξάνεται κατά 1.500 ευ-
ρώ με ισόποση μείωση του ποσού του 
δεύτερου κλιμακίου. 

 Μισθωτοί και συ-
νταξιούχοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Φορολογική ε-
λάφρυνση των 
μισθωτών και 
συνταξιούχων – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

2.496.493 623.875.464 

         
2 Για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν 

τέκνα το αφορολόγητο ποσό του πρώτου 
κλιμακίου των κλιμάκων (α) και (β) της 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που έ-
χουν τέκνα που 

ΚΦΕ (άρθρο 
9 παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Προσαρμογή της 
φορολογικής ε-
πιβάρυνσης 

1.353.218 
(περιπτώσεις 2 
και 3) 

433.022.358 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 
2238/94 αυξάνεται κατά χίλια (1.000) 
ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέ-
κνο, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν 
έχει δύο τέκνα, κατά δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα και 
κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα τέ-
κνο πάνω από τα τρία. 

τους βαρύνουν. σύμφωνα με την 
οικογενειακή 
κατάσταση του 
φορολογούμε-
νου – Κοινωνική 
πολιτική (κατα-
πολέμηση υπο-
γεννητικότητας). 

         
3 Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή 

αυτό που έχει είναι μικρότερο από το 
αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακί-
ου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό 
που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που 
προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο 
ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται 
στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύ-
γου. 

 Σύζυγοι ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Για ενίσχυση της 
οικογένειας – 
Κοινωνική πολι-
τική (καταπολέ-
μηση υπογεννη-
τικότητας). 

  

         
4 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου πο-
σού των εξόδων νοσοκομειακής περί-
θαλψης του φορολογούμενου και των 
λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν.  
Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υ-
περβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. 

Θεωρούνται ότι βαρύνουν 
το φορολογούμενο άτομα 
που ανήκουν στις κατηγο-
ρίες του άρθρου 7 του 
ΚΦΕ. Ως έξοδα νοσοκομει-
ακής περίθαλψης, θεωρού-
νται μόνο όσα περιλαμβά-
νονται στο άρθρο 9 του 
ΚΦΕ. 
Δεν δικαιούνται τη μείωση 
του φόρου άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή και 
αποκτούν εισόδημα από 
πηγή που βρίσκεται στην 
Ελλάδα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι κάτοικοι 
Ελλάδας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία 1.422.300 135.630.454 

         
5 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%) του ποσού του μισθώματος 
που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κα-

α) Δεν δικαιούνται το αφο-
ρολόγητο ποσό όσοι 
παίρνουν στεγαστικό ε-
πίδομα. 

β) Δεν δικαιούνται την έκ-

Φορολογούμενοι 
που καταβάλλουν 
ενοίκιο για κύρια 
κατοικία. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3, 
περ. β, 
υποπ. αα) 

Απεριόρι-
στη 

Αναγνώριση των 
δαπανών για 
κάλυψη στεγα-
στικών αναγκών 
– Κοινωνική πο-

838.200 75.425.225 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

τοικία του φορολογούμενου και της οι-
κογένειάς του. 

πτωση άτομα που κατοι-
κούν στην αλλοδαπή και 
αποκτούν εισόδημα από 
πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

λιτική (στέγαση). 

         
6 Το ποσό του φόρου προκύπτει με βάση 

την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ μει-
ώνεται κατά 20% του ποσού του μισθώ-
ματος που καταβάλλει ετησίως για τέκνα 
του ο φορολογούμενος που μισθώνει κα-
τοικίες για την ικανοποίηση των στεγα-
στικών αναγκών τους, όταν αυτά φοιτούν 
σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του 
εσωτερικού. 

α) Τα τέκνα, για τα οποία 
γίνεται η δαπάνη, πρέπει 
να βαρύνουν το φορολο-
γούμενο. 

β) Οι κατοικίες που μισθώ-
νονται πρέπει να βρίσκο-
νται στην περιοχή που 
έχει την έδρα της η σχο-
λή ή το σχολείο που φοι-
τούν τα τέκνα του φορο-
λογούμενου. 

γ) Ο φορολογούμενος ή τα 
τέκνα του, δεν πρέπει να 
έχουν άλλη κατοικία 
στην περιοχή που γίνεται 
η μίσθωση. 

δ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση άτομα που κατοι-
κούν στην αλλοδαπή και 
αποκτούν εισόδημα από 
πηγή που βρίσκεται στην 
Ελλάδα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που κα-
ταβάλλουν μισθώ-
ματα για τη στέ-
γαση των τέκνων 
τους που φοιτούν 
στο εξωτερικό. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3, 
περ. β, 
υποπ. αα) 

Απεριόρι-
στη 

Αναγνώριση στε-
γαστικών δαπα-
νών, τέκνων φοι-
τητών που βα-
ρύνουν το φορο-
λογούμενο- 
Παιδεία. 

138.762 19.027.152 

         
7 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού της 
δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκον ιδιαί-
τερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια 
οποιαδήποτε βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, 
το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολο-
γούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύ-
νει ή για τον ίδιο. 

Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση άτομα που κατοικούν 
στην αλλοδαπή και απο-
κτούν εισόδημα από πηγή 
που βρίσκεται στην Ελλά-
δα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι κάτοικοι 
Ελλάδας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3β, 
υποπ. ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Αναγνώριση εκ-
παιδευτικών δα-
πανών- Παιδεία. 
 

544.208 56.428.031 

         
8 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με α) Να πρόκειται για δάνεια Όλοι οι φορολο- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι- Κίνητρο για α-   
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλο-
νται από το φορολογούμενο για στεγα-
στικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κα-
τοικίας που χορηγούνται στο φορολο-
γούμενο με υποθήκη ή με προσημείωση 
από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων, τα ταχυδρομικά ταμι-
ευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργα-
νισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν 
και η υποθήκη ή η προσημείωση έχει 
εγγραφεί σε ακίνητό του ή σε ακίνητο 
του/της συζύγου ή των τέκνων που τους 
βαρύνουν.  Το ποσοστό της μείωσης της 
περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους 
τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του 
δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
ευρώ.  Αν η κατοικία υπερβαίνει τα 120 
τ.μ. το ποσό των τόκων που εκπίπτονται 
περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί στα 
120 τ.μ. κατοικίας. 

αγοράς πρώτης κατοικί-
ας, δηλαδή να μην έχουν 
άλλη κατοικία που να 
καλύπτει τις στεγαστικές 
τους ανάγκες. 

β) Το ποσό της δαπάνης δεν 
πρέπει να έχει εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη 
νόμου. 

γ) Να έχει εγγραφεί υπο-
θήκη ή προσημείωση στο 
ακίνητό τους. 

δ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση άτομα που κατοι-
κούν στην αλλοδαπή και 
αποκτούν εισόδημα από 
πηγή που βρίσκεται στην 
Ελλάδα. 

ε) Το δάνειο να έχει συ-
ναφθεί από 1/1/03. 

γούμενοι που έ-
χουν συνάψει δά-
νεια απόκτησης 
πρώτης κατοικίας, 
από τους φορείς 
της διάταξης. 

9, παρ. 3γ, 
αα) 

στη πόκτηση πρώτης 
κατοικίας - Κοι-
νωνική πολιτική 
(στέγαση). 

         
9 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλο-
νται από το φορολογούμενο σε περίπτω-
ση σύναψης νέου δανείου με σκοπό την 
εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού 
δανείου.  Το ποσοστό της μείωσης της 
περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους 
τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του 
δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
ευρώ.  Αν η κατοικία υπερβαίνει τα 120 
τ.μ. το ποσό των τόκων που εκπίπτονται 
περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί στα 
120 τ.μ. κατοικίας. 

α) Να πρόκειται για δάνεια 
αγοράς πρώτης κατοικί-
ας, δηλαδή να μην έχουν 
άλλη κατοικία που να 
καλύπτει τις στεγαστικές 
τους ανάγκες. 

β) Το ποσό της δαπάνης δεν 
πρέπει να έχει εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη 
νόμου. 

γ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση, άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή 
και αποκτούν εισόδημα 
από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

δ) Το δάνειο να έχει συναφ-

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που έ-
χουν συνάψει δά-
νεια πρώτης κα-
τοικίας, από τους 
φορείς όπως αυτοί 
ορίζονται από την 
υποπερίπτωση αα΄ 
της περίπτωσης γ΄ 
της παραγράφου 3 
του άρθρου 9 του 
ν. 2238/94. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3γ, 
αα) 

Για το 
χρονικό 
διάστημα 
που υπο-
λείπεται 
από τη χο-
ρήγηση 
του νέου 
δανείου 
μέχρι τη 
λήξη του 
παλαιού 
δανείου. 

Κίνητρο για α-
πόκτηση πρώτης 
κατοικίας - Κοι-
νωνική πολιτική 
(στέγαση). 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

θεί από 1/1/03. 
         

10 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 
βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλο-
νται από το φορολογούμενο για στεγα-
στικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κα-
τοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστι-
κές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους 
τους.  Το ποσοστό της μείωσης της περί-
πτωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους 
που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου 
ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 
Αν η κατοικία υπερβαίνει τα 120 τ.μ. το 
ποσό των τόκων που εκπίπτονται περιο-
ρίζεται στο μέρος που αναλογεί στα 120 
τ.μ. κατοικίας. 

α) Να πρόκειται για δάνεια 
αγοράς πρώτης κατοικί-
ας, δηλαδή να μην έχουν 
άλλη κατοικία που να 
καλύπτει τις στεγαστικές 
τους ανάγκες. 

β) Το ποσό της δαπάνης δεν 
πρέπει να έχει εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη 
νόμου. 

γ) Να έχει εγγραφεί υποθή-
κη ή προσημείωση στο 
ακίνητό τους. 

δ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση, άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή 
και αποκτούν εισόδημα 
από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

ε) Το δάνειο να έχει συναφ-
θεί από 1/1/03. 

Υπάλληλοι ασφα-
λιστικών εται-
ρειών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3γ, 
ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για α-
πόκτηση πρώτης 
κατοικίας - Κοι-
νωνική πολιτική 
(στέγαση). 

  

         
11 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλο-
νται από το φορολογούμενο για προκα-
ταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία 
Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και 
Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 18 του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ Α΄ 
116) για απόκτηση πρώτης κατοικίας 
από τους βοηθηματούχους αυτών.  Το 
ποσοστό της μείωσης της περίπτωσης αυ-
τής υπολογίζεται στους τόκους που αντι-
στοιχούν στο τμήμα του δανείου ως δια-
κόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.  Αν η 
κατοικία υπερβαίνει τα 120 τ.μ. το ποσό 

α) Να πρόκειται για προκα-
ταβολές αγορών πρώτης 
κατοικίας, δηλαδή να 
μην έχουν άλλη κατοικία 
που να καλύπτει τις στε-
γαστικές τους ανάγκες. 

β) Το ποσό της δαπάνης δεν 
πρέπει να έχει εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη 
νόμου. 

γ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση, άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή 
και αποκτούν εισόδημα 
από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

Ασφαλισμένοι σε 
Ταμεία Αλληλο-
βοήθειας Στρατού, 
Ναυτικού και Αε-
ροπορίας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3γ, 
γγ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για α-
πόκτηση κατοι-
κίας – Κοινωνι-
κή πολιτική 
(στέγαση). 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

των τόκων που εκπίπτονται περιορίζεται 
στο μέρος που αναλογεί στα 120 τ.μ. κα-
τοικίας. 

δ) Το δάνειο να έχει συναφ-
θεί από 1/1/03. 

         
12 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλο-
νται από το φορολογούμενο για δάνεια 
που χορηγούνται από τράπεζες, το Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
ταχυδρομικά ταμιευτήρια και λοιπούς 
πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφεί-
λονται από αυτόν, για αναστήλωση, επι-
σκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρη-
τέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων 
που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηρι-
ζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλε-
ων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί.  Το πο-
σοστό της μείωσης της περίπτωσης αυτής 
υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοι-
χούν στο τμήμα του δανείου ως διακόσι-
ες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 

α) Το ποσό της δαπάνης δεν 
πρέπει να έχει εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη 
νόμου. 

β) Η δαπάνη να αφορά δια-
τηρητέα κτίσματα, ή κτί-
σματα παραδοσιακών οι-
κισμών. 

γ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση, άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή 
και αποκτούν εισόδημα 
από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

δ) Το δάνειο να έχει συναφ-
θεί από 1/1/03. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι, κάτοχοι 
διατηρητέων κτι-
σμάτων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9 παρ. 3γ, 
δδ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για δια-
τήρηση παραδο-
σιακών κτισμά-
των και οικι-
σμών – Πολιτι-
σμός. 

  

         
13 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού της 
διατροφής που καταβάλλεται από τον 
ένα σύζυγο στον άλλο.  Το ποσό της δια-
τροφής επί της οποίας υπολογίζεται η 
μείωση φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 
3.000 ευρώ. 

Η διατροφή να επιδικάζεται 
ή να συμφωνείται με συμ-
βολαιογραφική πράξη. 

Όλοι οι διαζευγ-
μένοι που κατα-
βάλλουν διατρο-
φή. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3, 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Στήριξη των μο-
νογονεϊκών οι-
κογενειών - Κοι-
νωνική πολιτική. 

5.459 2.153.601 

         
14 Ο φόρος που προκύπτει με βάση την 

κλίμακα του άρθρου 9 του ν. 2238/94 
μειώνεται κατά 60 ευρώ, για κάθε τέκνο 
που βαρύνει το φορολογούμενο, εφόσον 
ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες και προσφέρει υπη-
ρεσίες ή κατοικεί για εννέα τουλάχιστον 

Ο μισθωτός θα πρέπει να 
προσφέρει υπηρεσίες ή να 
κατοικεί για 9 τουλάχιστον 
μήνες μέσα στο έτος που 
απέκτησε το εισόδημα 
στους νομούς Ξάνθης, Ρο-
δόπης, Έβρου, Λέσβου, Χί-

Μισθωτοί παρα-
μεθόριων περιο-
χών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για πα-
ραμονή και πα-
ροχή εργασίας 
του φορολογού-
μενου σε παρα-
μεθόριες περιο-
χές – Κοινωνική 

75.182 4.882.072 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

μήνες, μέσα στο έτος που απέκτησε το 
εισόδημα αυτό, σε παραμεθόριες περιο-
χές που αναφέρονται περιοριστικά στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ 
(περ. ε).  Στην περίπτωση συζύγων αρκεί 
ο ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις. 

ου, Σάμου και Δωδεκανή-
σου, καθώς και περιοχές 
των νομών Θεσπρωτίας, Ιω-
αννίνων, Καστοριάς, Φλώρι-
νας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερ-
ρών και Δράμας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται σε ζώνη 
βάθους 20 χιλιομέτρων από 
τη μεθοριακή γραμμή. 

πολιτική. 

         
15 Στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλω-

σης των συζύγων, εάν δεν προκύπτει πο-
σό φόρου για τον ένα σύζυγο ή αν αυτό 
που προκύπτει είναι μικρότερο από το 
σύνολο των μειώσεων των περιπτώσεων 
για νοσήλια, μισθώματα και μείωση λόγω 
παραμεθορίου δηλαδή εκτός των τόκων 
για α΄ κατοικία, ολόκληρο το ποσό των 
μειώσεων αυτών ή η διαφορά που προ-
κύπτει μειώνει το φόρο του άλλου συζύ-
γου. 

 Φορολογούμενοι 
που πραγματο-
ποιούν τέτοιες δα-
πάνες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση ενίσχυ-
ση του οικογε-
νειακού εισοδή-
ματος - Κοινω-
νική πολιτική. 

  

         
16 Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονι-

κά μέσω διαδικτύου παρέχεται έκπτωση 
1,5% και μέχρι του ποσού των 118 ευ-
ρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δό-
σεων. 

 Οι φορολογούμε-
νοι που υποβάλ-
λουν δήλωση μέ-
σω διαδικτύου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 9) 

Απεριόρι-
στη 

Περιορισμός 
γραφειοκρατίας 
– Ειδικές δρά-
σεις εξυπηρέτη-
σης του πολίτη. 

573.117 4.178.256 

         
17 Δεν ισχύει ο φόρος εισοδήματος (5% επί 

του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας) των 
κατοίκων των χωρών-μελών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, εφόσον το εισόδημα που 
αποκτούν στην Ελλάδα είναι πλέον του 
90% του συνολικού τους εισοδήματος. 

Οι δικαιούχοι κατοικούν σε 
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και το εισόδη-
μα που αποκτούν στην Ελ-
λάδα να είναι πάνω από το 
90% του συνολικού τους 
εισοδήματος. 

Κάτοικοι των χω-
ρών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9 παρ. 10) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι ενιαίας 
φορολογικής με-
ταχείρισης των 
κατοίκων-μελών 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που 
αποκτούν εισό-
δημα στην Ελ-
λάδα – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

311 144.516 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

18 Για φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μό-
νιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 
3.100 κατοίκους, το ποσό του πρώτου 
κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας 
της παραγράφου 1 του άρθρου 9 προ-
κειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που 
αναλογεί στο εισόδημά τους, αυξάνεται 
κατά 50%.  Για δημόσιους υπαλλήλους 
και για υπαλλήλους νπδδ που διορίζο-
νται στα νησιά αυτά, η ως άνω απαλλαγή 
παρέχεται εφόσον αυτοί κατοικούν του-
λάχιστον εννέα μήνες στα νησιά αυτά κα-
τά το έτος τοποθέτησης ή αναχώρησης 
από τα νησιά αυτά. 

Ο πληθυσμός των νησιών 
στα οποία κατοικούν τα 
φυσικά πρόσωπα και οι 
δημόσιοι υπάλληλοι και 
υπάλληλοι νπδδ να είναι 
κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Φυσικά πρόσωπα, 
δημόσιοι υπάλλη-
λοι και υπάλληλοι 
νπδδ που κατοι-
κούν σε νησιά με 
πληθυσμό κάτω 
από 3.100 κατοί-
κους. 

ΚΦΕ (άρθρο 
118, παρ. 1) 
και  
1102824/ 
1568/ 
Α0012/ 
ΠΟΛ1202/ 
2-11-99 
ΑΥΟ. 

Έως το 
2015. 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

31.591 18.272.504 

         
19 Στην περίπτωση διοικητικής επίλυσης 

της διαφοράς ο πρόσθετος φόρος που 
προκύπτει συνολικά περιορίζεται στα 
3/5 αυτού. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι (που 
συμφωνούν με δι-
οικητική λύση της 
διαφοράς με τη 
φορολογούσα αρ-
χή). 

Ν. 2523/97 
(άρθρο 2 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τα-
χύτερη είσπραξη 
εσόδων του Δη-
μοσίου - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(φορολογική και 
δημοσιονομική 
διαχείριση). 

  

         
 ΙΑ. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙ-

ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
       

         
1 Η κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων 

εφαρμόζεται και στις ατομικές εμπορικές 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες 
σε οικισμούς με πληθυσμό, σύμφωνα με 
την τελευταία απογραφή, κάτω από χίλι-
ους (1.000) κατοίκους, εκτός αν οι οικι-
σμοί αυτοί έχουν χαρακτηρισθεί τουρι-
στικοί τόποι. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις εγκατεστη-
μένες σε οικι-
σμούς έως 1.000 
κατοίκων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση του 
μικρού μεγέ-
θους επιχειρή-
σεων - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις). 

5.478 393.029 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
2 Για νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και 

κοινωνίες αστικού δικαίου οι συντελεστές 
φορολογίας μειώνονται κατά 40% για τα 
κέρδη που προκύπτουν από δραστηριό-
τητες οι οποίες ασκούνται σε νησιά με 
πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Οι δραστηριότητες των νο-
μικών προσώπων να ασκού-
νται σε νησιά με πληθυσμό 
κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Νομικά πρόσωπα, 
κοινοπραξίες και 
κοινωνίες αστικού 
δικαίου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
118, παρ. 2) 

Έως το 
2015. 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

543 713.950 

         
3 Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου 

των ακινήτων δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερο από το φόρο που αναλογεί στο 
συνολικό καθαρό εισόδημα. 

 ΟΕ, ΕΕ, κοινο-
πραξίες κ.λπ. που 
έχουν εισόδημα 
από ακίνητα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
10, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω μη ύπαρ-
ξης κύριου φό-
ρου δεν βεβαιώ-
νεται συμπλη-
ρωματικός φό-
ρος – Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

826 516.798 

         
 ΙΒ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 
Ή ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

       

         
1 Ειδικά, προκειμένου για τις ομόρρυθμες 

και ετερόρρυθμες εταιρείες και κοινωνίες 
κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μετα-
ξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και 
ανήλικοι, ο φόρος υπολογίζεται επί των 
κερδών που απομένουν μετά την αφαί-
ρεση επιχειρηματικής αμοιβής για μέχρι 
τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά 
πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς 
φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα πο-
σοστά συμμετοχής. 
Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται 
με την εφαρμογή του ποσοστού συμμε-
τοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο 
πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των 
κερδών της εταιρείας ή κοινωνίας που 
δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή 
της. 

 ΟΕ, ΕΕ, κοινωνίες 
κληρονομικού δι-
καίου, στις οποίες 
μεταξύ των κοινω-
νών περιλαμβάνο-
νται και ανήλικοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
10, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του προ-
σωπικού χαρα-
κτήρα των εται-
ρειών αυτών, ένα 
μέρος των κερ-
δών τους φορο-
λογείται στο ό-
νομα των φυσι-
κών προσώπων 
εταίρων ή κοι-
νωνών αυτών – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

159.809 87.197.046 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
2 Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατι-

κών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που 
δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β’ 
κατηγορίας του ΚΒΣ μπορούν να επιλέ-
ξουν να φορολογηθούν είτε με τεκμαρτά 
ποσά καθαρού εισοδήματος είτε με κα-
θαρά κέρδη που προσδιορίζονται λογι-
στικώς. Τα ποσά καθαρού εισοδήματος 
μειώνονται για τις χρήσεις 2007, 2008 
και 2009 κατά ποσό 1.000 ευρώ, προ-
κειμένου για μη εργαζόμενους συντα-
ξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκι-
νήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) και επι-
βατικών λεωφορείων ενταγμένων σε 
ΚΤΕΛ. 

 Εκμεταλλευτές ε-
πιβατικών αυτοκι-
νήτων δημόσιας 
χρήσης (ατομικές 
επιχειρήσεις, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ.) 

ΚΦΕ (άρθρο 
33, παρ. 5, 
περ. α) 
Ν. 3522/06 
(άρθρο 4, 
παρ. 3) 

Ειδικά για 
τις χρήσεις 
2005, 
2006, 
2007, 
2008 και 
2009 

Συγκοινωνίες.   

         
3 Για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορ-

τηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 
που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία 
Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, επιβάλλεται πο-
σό καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 
για τη δραστηριότητα αυτή. 

 Εκμεταλλευτές ε-
πιβατικών αυτοκι-
νήτων δημόσιας 
χρήσης (ατομικές 
επιχειρήσεις, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ.) 

ΚΦΕ (άρθρο 
33, παρ. 5, 
περ. β) 

Μέχρι και 
τη χρήση 
2009. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (μετα-
φορές) 

  

         
4 Για τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επι-

πλωμένων δωματίων, ενοικιαζόμενων ε-
πιπλωμένων διαμερισμάτων και εκμε-
τάλλευσης κάμπινγκ που δεν τηρούν βι-
βλία ή τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του 
ΚΒΣ, επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου 
ετήσιου φόρου με το οποίο εξαντλείται η 
φορολογική τους υποχρέωση για τη δρα-
στηριότητα αυτή. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
33, παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
σμός). 

  

         
5 Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμε-
νων οικοδομών, υπολογίζονται με τη 
χρήση συντελεστή 15% στα ακαθάριστα 
έσοδά τους. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες (0Ε, 
ΕΕ κ.λπ.) και κοι-
νοπραξίες στις ο-

ΚΦΕ (άρθρο 
34, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (οικο-
δομική δραστη-
ριότητα). 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ποίες δεν συμμε-
τέχουν νομικά 
πρόσωπα της παρ. 
1 του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

         
6 Στα πλοία με ξένη σημαία και σε αερο-

σκάφη που ανήκουν σε αλλοδαπά φυσι-
κά πρόσωπα, λαμβάνεται υπόψη ως κα-
θαρό εισόδημα, ποσοστό 10% επί των 
ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποι-
ούνται από τις μεταφορές επιβατών, ε-
μπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων. 

Η μεταφορά να γίνεται από 
ελληνικούς λιμένες και αε-
ρολιμένες, μέχρι το λιμένα 
προορισμού ή μέχρι τον 
αλλοδαπό λιμένα ή αερολι-
μένα επιβίβασης των επιβα-
τών ή μεταφόρτωσης των 
εμπορευμάτων και λοιπών 
πραγμάτων σε πλοίο ή αε-
ροσκάφος άλλης αλλοδα-
πής επιχείρησης. 

Αλλοδαπά φυσικά 
πρόσωπα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
37, παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (μετα-
φορές). 

  

         
7 Το καθαρό εισόδημα στις αμοιβές αρχι-

τεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη 
μελετών και σχεδίων οικοδομικών και 
λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη 
της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέ-
λεσης και την ενέργεια πραγματογνωμο-
συνών και διαιτησιών σχετικά με αυτά τα 
έργα, υπολογίζεται με τη χρήση συντελε-
στή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές 
τους, ως εξής: 
α) με συντελεστή 38% για μελέτη, επί-

βλεψη κτιριακών έργων, 
β) με συντελεστή 22% για μελέτη, επί-

βλεψη χωροταξιών, πολεοδομικών, 
συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων 
και για ακαθάριστες αμοιβές από 
διεύθυνση εκτέλεσης έργου, 

γ) με συντελεστή 26% για μελέτη, επί-
βλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 

δ) με συντελεστή 17% για μελέτη, επί-
βλεψη τοπογραφικών έργων και 

ε) με συντελεστή 60% για ακαθάριστες 

 Αρχιτέκτονες μη-
χανικοί. 

ΚΦΕ (άρθρο 
49, παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 
που προσφέρουν ανεξάρτητες υπηρε-
σίες σε οργανωμένα γραφεία με τη 
χρησιμοποίηση της υποδομής και της 
οργάνωσης των γραφείων του εργοδό-
τη και για την ενέργεια πραγματογνω-
μοσυνών και διαιτησιών σχετικά με 
αυτά τα έργα. 

         
8 Τα καθαρά κέρδη των κοινωνιών αστικού 

δικαίου που εκμεταλλεύονται μέχρι και 
δύο (2) φορτηγά ή επιβατικά αυτοκίνητα 
δημόσιας χρήσης, καθώς και των λοιπών 
υπόχρεων που αναφέρονται στην παρ. 4 
του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (προ-
σωπικές εταιρείες κ.λπ.) που εκμεταλ-
λεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης, φορολογούνται στο όνομα των 
μελών τους με βάση το ποσοστό συμμε-
τοχής τους και όχι στο όνομα του νομι-
κού προσώπου. 

 Κοινωνίες αστικού 
δικαίου που εκμε-
ταλλεύονται μέχρι 
δύο επιβατικά αυ-
τοκίνητα δημόσιας 
χρήσης, προσωπι-
κές εταιρείες κ.λπ. 
που εκμεταλλεύο-
νται μέχρι ένα ε-
πιβατικό αυτοκί-
νητο ΔΧ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
64, παρ. 7, 
περ. α, β) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (μετα-
φορές). 

  

         
9 Τα καθαρά κέρδη συνιδιοκτησίας (κοι-

νωνίας) από συνεκμετάλλευση αλιευτι-
κού σκάφους μέχρι και 10 κόρους ολι-
κής χωρητικότητας, στις οποίες συμμε-
τέχουν αποκλειστικά επαγγελματίες α-
λιείς, φορολογούνται στο όνομα των κοι-
νωνιών, με βάση το ποσοστό συμμετοχής 
τους. 

 Συνιδιοκτησίες α-
λιευτικών σκαφών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
64, παρ. 7, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (αλιεία). 

  

         
         
 ΙΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ-

ΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
       

         
1 Φορολογούνται με αναλογικό συντελεστή 

15%, οι αμοιβές που αποκτά το ιπτάμε-
νο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας. 
Επίσης, ο φόρος στις αμοιβές που απο-
κτούν οι αξιωματικοί του εμπορικού 

Η ρύθμιση ισχύει για αμοι-
βές από την παροχή υπη-
ρεσιών σε εμπορικά πλοία 
ή σε αεροσκάφη. 

Αξιωματικοί του 
εμπορικού ναυτι-
κού και κατώτερο 
πλήρωμα και ι-
πτάμενο προσω-

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 6  
και 7) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο προς τη 
ναυτιλία και αε-
ροπλοΐα - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

25.916 137.898.526 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ναυτικού και το κατώτερο πλήρωμα από 
την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά 
πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντε-
λεστή 3% και 1% αντίστοιχα. 

πικό της πολιτι-
κής αεροπορίας. 

         
2 Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 

20%, στον οποίο περιλαμβάνεται ο φό-
ρος εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου 
και η εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο, το 
ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση 
κοινόχρηστων χώρων, γενικώς, σε οικο-
δομές που από τον κανονισμό της ορο-
φοκτησίας ανήκουν στους ιδιοκτήτες των 
διηρημένων ιδιοκτησιών τους. 

Οι διοικητικές προϋποθέ-
σεις αναφέρονται στο άρθρο 
11 του ν. 2238/94. 

Ιδιοκτήτες διηρη-
μένων ιδιοκτη-
σιών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
11) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Φορολογούνται αυτοτελώς και με συντε-

λεστή 10%, οι τόκοι οι οποίοι αποκτώ-
νται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 
κατοικούν στην Ελλάδα από οποιαδήπο-
τε μορφή κατάθεσης σε τράπεζες και στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι φυσικά 
πρόσωπα, καθώς 
και νομικά πρό-
σωπα, της παρ. 4 
του άρθρου 2 του 
ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 1, 
περ. α, β) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση δι-
αδικασιών και 
συγκράτηση 
ύψους επιτοκίων 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

10% τα εισοδήματα που προκύπτουν 
από πράξεις repos και reverse repos, τα 
οποία φορολογούνται αυτοτελώς. 

 Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που α-
ποκτούν εισοδή-
ματα από πράξεις 
repos. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 1 
και 2) 

Απεριόρι-
στη 

Εξομάλυνση α-
γοράς χρηματο-
οικονομικών 
προϊόντων - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
5 Φορολογούνται αυτοτελώς οι τόκοι που 

προκύπτουν από την επένδυση κεφα-
λαίων σε ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια 
του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και από 
τα εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έ-
ντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 
1/1/1997 και μετά.  Στους έντοκους τίτ-
λους που εκδίδονται από 3/1/1998, ο 
φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10%. 

 Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων ή ομά-
δες περιουσίας 
κάτοχοι ομολόγων 
ή εντόκων γραμ-
ματίων του Ελλη-
νικού Δημοσίου 
κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση αγο-
ράς ομολόγων – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

Τα ως άνω έχουν εφαρμογή και στους έ-
ντοκους τίτλους που εκδίδονται στην Ελ-
λάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρημα-
τοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυ-
γκροτήσεως και Αναπτύξεως, την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και 
Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα 
Αναπτύξεως. 

         
6 Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως 

εισόδημα και με συντελεστή 20%, κάθε 
κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από 
μεταβίβαση 
α) ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα 

στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυ-
μία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή υποκα-
ταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό 
ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 9 του ΚΒΣ, 

β) εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, καθώς 
και ποσοστών σε κοινωνία αστικού δι-
καίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγ-
γελμα ή σε κοινοπραξία της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ.  Με 
μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή με-
ριδίων, εξομοιώνεται και η μη συμμε-
τοχή εταίρου στην αύξηση του κεφα-
λαίου προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ. 

 Ιδιοκτήτες ή κάτο-
χοι μεταβιβαζόμε-
νων εταιρικών με-
ριδίων, επιχειρή-
σεων, προνομίων 
εταιρικών μερίδων 
ή μεριδίων κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 1α, 
υποπ. αα 
και ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση συ-
στήματος – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
7 Φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόμενο ως 

εισόδημα και με συντελεστή 20% κάθε 
κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από 
την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς 
κάθε δικαιώματος το οποίο είναι συνα-
φές με την άσκηση της επιχείρησης ή 
του επαγγέλματος. 

 Ιδιοκτήτες επιχει-
ρήσεων, κάτοχοι 
δικαιωμάτων κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 1, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση συ-
στήματος - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
8 Φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόμενο ως 

εισόδημα και με συντελεστή 20%, κάθε 
 Εκμισθωτές ακι-

νήτων. 
ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 1, 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα 
μισθώματα, από το μισθωτή προς τον 
εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακι-
νήτου μόνου του ή μαζί με τον οποιοδή-
ποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυ-
χόν διαθέτει. 

περ. γ) νάπτυξη. 

         
9 Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 

5% η πραγματική αξία πώλησης μετοχών 
μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών (ΧΑ) ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματι-
στηριακό θεσμό (αντί φορολογίας της 
υπεραξίας με τις γενικές διατάξεις) που 
μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα.  Στη μεταβίβαση 
μετοχών σε συγγενείς Α΄ ή Β΄ κατηγορί-
ας του άρθρου 29 του ν. 2961/01 εφαρ-
μόζονται οι συντελεστές 1,2% και 2,4% 
αντίστοιχα. 

Η αξία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από αυτή που 
προκύπτει από την 
1030366/10307/Β0012/ 
ΠΟΛ/1053/1-4-03 ΑΥΟ. 

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

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
10 Φορολογείται αυτοτελώς και με συντελε-

στή 15%, πλέον εισφοράς ΟΓΑ 15% στο 
ποσό του φόρου, η νόμιμη αμοιβή όσων 
ασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση 
οικοδομών προς πώληση. 
Θεωρείται ότι η αμοιβή αυτή, αποκτάται 
στο ημερολογιακό έτος που πραγματο-
ποιείται η πρώτη πώληση από το ακίνη-
το. 
Ο φόρος υπολογίζεται στη νόμιμη αμοι-
βή, μειωμένη κατά 10%. 

Οι δικαιούχοι να εκπόνη-
σαν μερικώς ή ολικώς τη 
μελέτη να επέβλεψαν την 
εκτέλεση των εργασιών του 
οικοδομικού έργου, με την 
ιδιότητά τους ως αρχιτέκτο-
νες ή πολιτικοί μηχανικοί. 

Ασχολούμενοι α-
τομικώς με την 
ανέγερση οικοδο-
μών προς πώληση. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 

  

         
11 Δυνατότητα αυτοτελούς φορολόγησης των 

εισοδημάτων από σύνταξη μελέτης - επί-
βλεψη ανέγερσης οικοδομής με συντελε-
στή 15% στο όνομα της επιχείρησης στην 
οποία συμμετέχει ή είναι μισθωτός ο συ-
ντάξας τη μελέτη αρχιτέκτων ή πολιτικός 
μηχανικός πλέον εισφοράς 15% στο πο-

Υποβολή δήλωσης στην αρ-
μόδια ΔΟΥ πριν από την 
έκδοση της πολεοδομικής 
άδειας. 

Επιχειρήσεις ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 4, 
5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

σό του φόρου. 
         

12 Αυτοτελής φορολόγηση με παρακράτηση 
20% (αντί φορολογίας με την κλίμακα 
του άρθρου 9 του ΚΦΕ) επί των αμοιβών 
που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά 
συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέ-
χνες κατοίκους ξένων χωρών για τη συμ-
μετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις στην Ελλάδα.  Τα ανωτέρω 
ισχύουν και στα ποσά που καταβάλλο-
νται σε αλλοδαπά αθλητικά σωματεία, 
επαγγελματικά ή μη, καθώς και σε οποι-
οδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο για τη μεταβίβαση σε ημε-
δαπά αθλητικά σωματεία, ανεξάρτητα 
από τη νομική μορφή τους, του δικαιώ-
ματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών πο-
δοσφαιριστών, πετοσφαιριστών, υδατο-
σφαιριστών και λοιπών αθλητών. 
Επίσης, τα ανωτέρω ισχύουν και για τα 
δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλο-
δαπά φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή 
παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθό-
δων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής 
βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας 
κ.λπ. 

 Κάτοικοι αλλοδα-
πής. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός   

         
13 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

10% τα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία 
από την κατοχή και εκμετάλλευση δρο-
μώνων ίππων που χρησιμοποιούνται σε 
αγώνες ιπποδρόμου. 

 Κάτοχοι δρομώνων 
ίππων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 10) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
14 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 20% οι πάσης φύσεως παροχές 
που χορηγούνται στα πρόσωπα που ε-
κλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο 
βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με 
την παρακράτηση αυτού του φόρου εξα-

 Τα πρόσωπα που 
εκλέγονται για τον 
πρώτο και δεύτερο 
βαθμό της τοπι-
κής αυτοδιοίκη-
σης. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για 
συμμετοχή στα 
όργανα των ΟΤΑ 
– Ειδικές δρά-
σεις του κράτους 
στο εσωτερικό. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ντλείται η φορολογική υποχρέωση από 
το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για 
τις ως άνω παροχές. 

         
15 Αυτοτελής φορολόγηση με παρακράτηση 

20% επί των αμοιβών που καταβάλλο-
νται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δή-
μους και κοινότητες, τον ΕΟΤ, Ευρωπα-
ϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Οργανι-
σμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το 
σύλλογο «Οι φίλοι της μουσικής», καθώς 
και την Εθνική Λυρική Σκηνή, σε ξένα 
καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονω-
μένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη 
συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδη-
λώσεις στην Ελλάδα. 

Κάτοικοι αλλοδαπής Καλλιτέχνες κά-
τοικοι αλλοδαπής. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός   

         
16 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 20% τα χρηματικά ποσά που κα-
ταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, 
ως επιβράβευσή τους από το Δημόσιο 
λόγω επίτευξης στόχων ατομικώς ή ομα-
δικώς, καθώς και τα χρηματικά ποσά 
των πάσης φύσεως χορηγιών που κατα-
βάλλονται σε αυτούς. 

 Αθλητές εθνικών 
ομάδων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 13) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
17 Τα ποσά των αποζημιώσεων λόγω απόλυ-

σης φορολογούνται αυτοτελώς με συντε-
λεστή 20% μετά την αφαίρεση ποσού 
20.000 ευρώ. 

Με την επιφύλαξη των δια-
τάξεων της περίπτωσης γ 
της παρ. 4 του άρθρου 45 
του ν.2238/94. 

Δικαιούχοι απο-
ζημιώσεων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή υπέρ-
μετρης φορολό-
γησης και έμμε-
ση οικονομική 
ενίσχυση - Κοι-
νωνική πολιτική. 

  

         
18 Φορολογούνται αυτοτελώς και με συντε-

λεστή φόρου 20%, τα χρηματικά ποσά 
που καταβάλλονται στους ποδοσφαιρι-
στές, καθώς και στους άλλους αμειβόμε-
νους αθλητές, από τις ποδοσφαιρικές 
ανώνυμες εταιρείες ή τα αναγνωρισμένα 
αθλητικά σωματεία, κατά την υπογραφή 

Οι δικαιούχοι να έχουν την 
ιδιότητα του ποδοσφαιριστή 
ή του αμειβόμενου αθλητή. 
Επίσης, τα ποσά να κατα-
βάλλονται κατά την υπο-
γραφή ή την ανανέωση του 
συμβολαίου. 

Αθλητές αμειβό-
μενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανα-
νέωση του συμβολαίου συνεργασίας.  Με 
την παρακράτηση αυτού του φόρου εξα-
ντλείται η φορολογική υποχρέωση από 
το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για 
τα ποσά αυτά. 
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για 
χρηματικά ποσά που καταβάλλονται 
στους ανωτέρω δικαιούχους από ποδο-
σφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή τα ανα-
γνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τη 
συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές ή διε-
θνείς οργανώσεις. 

         
19 Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με συ-

ντελεστή 5% επί του ποσού των αποδο-
χών τους πριν από κάθε κράτηση που τις 
βαρύνει και εξαντλείται ή φορολογική 
υποχρέωση, στις αποδοχές των προσώ-
πων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά 
σχολεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατί-
ας της Γερμανίας και πληρώνονται από 
το Ελληνικό Δημόσιο ή από φορέα που 
βρίσκεται στην αλλοδαπή και υπάγεται 
στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Τα πρόσωπα αυτά να έχουν 
ελληνική ή γερμανική υ-
πηκοότητα ή και τις δύο ή 
να είναι υπήκοοι τρίτης χώ-
ρας. 

Εργαζόμενοι σε 
ελληνικά σχολεία 
της Γερμανίας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση 
και κίνητρο για 
στελέχωση σχο-
λείων – Παιδεία. 

  

         
20 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 15% τα καθαρά ποσά των αποδο-
χών των μισθωτών που υπηρετούν στην 
αλλοδαπή κατά το τμήμα που απομένει 
μετά την αφαίρεση από αυτό του καθα-
ρού ποσού των αποδοχών, τις οποίες θα 
έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. 
Απαλλάσσονται πλήρως της φορολογίας 
οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερι-
κών. 

Οι δικαιούχοι να υπηρε-
τούν στην αλλοδαπή. 

Έλληνες μισθωτοί 
που υπηρετούν 
στην αλλοδαπή. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 4), 
Ν. 3790/09 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
21 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 15% τα ποσά των αποζημιώσεων 
Τα ποσά των αποζημιώσεων 
να φορούν τις εκτός έδρας 

Υπάλληλοι δημό-
σιων επιχειρήσεων 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

που καταβάλλονται σύμφωνα με τις οι-
κείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
στους υπαλλήλους των δημόσιων επιχει-
ρήσεων που εκλέγονται για τον πρώτο 
και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτο-
διοίκησης για τις εκτός έδρας δαπάνες 
υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί. 

δαπάνες των υπηρεσιών 
που τους έχουν ανατεθεί. 

και οργανισμών 
και πρόσωπα που 
εκλέγονται για τον 
πρώτο και δεύτερο 
βαθμό της τοπι-
κής αυτοδιοίκη-
σης. 

εσωτερικό. 

         
22 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 15% ποσοστό 50% της αποζημίω-
σης που καταβάλλεται στους δικαιού-
χους από τους λογαριασμούς των Δικαι-
ωμάτων Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργα-
σιών (ΔΕΤΕ), Δικαιωμάτων Εκτελέσεως 
Χημικών Εργασιών (ΔΕΧΕ) και Δικαιω-
μάτων Βεβαίωσης και Είσπραξης υπέρ 
Τρίτων (ΔΙΒΕΕΤ) από τα ποσοστά που 
προβλέπονται από τις παραγράφους 7 
και 38 του άρθρου 27 του ν. 2166/93, 
καθώς και του άρθρου 44 του ν. 
2873/00. 

 Υπάλληλοι του 
Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικο-
νομικών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
23 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 5%: 
α) τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης ερ-

γασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκα-
λιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υ-
ποβρύχιων καταστροφών που κατα-
βάλλονται σε αξιωματικούς, υπαξιω-
ματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυ-
νάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λι-
μενικού σώματος, 

β) το επίδομα ναρκαλιείας που κατα-
βάλλεται σε ιδιώτες που παρέχουν 
υπηρεσίες ναρκαλιείας με οποιαδήπο-
τε σχέση στα Υπουργεία Εθνικής Άμυ-
νας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, 

γ) τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας 

Η χορήγηση των ειδικών 
επιδομάτων να γίνεται στα 
πρόσωπα που ορίζονται από 
τη διάταξη. 

Για την α’ περί-
πτωση δικαιούχοι 
είναι αξιωματικοί, 
υπαξιωματικοί και 
οπλίτες των ενό-
πλων δυνάμεων, 
των σωμάτων α-
σφαλείας, της πυ-
ροσβεστικής υπη-
ρεσίας και του λι-
μενικού σώματος.  
Για τη β’ περίπτω-
ση δικαιούχοι εί-
ναι ιδιώτες που 
παρέχουν υπηρε-
σίες ναρκαλιείας 
στα Υπουργεία 
Εθνικής Άμυνας, 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-
τική. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

που καταβάλλονται στους δικαιού-
χους με βάση την παράγραφο 5 του 
άρθρου 14 του ν. 1505/84 και την 
περίπτωση α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7 του ν. 1711/87. 

Σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 
15% υπόκειται η ειδική αποζημίωση που 
καταβάλλεται στους ιατρούς, τα πληρώ-
ματα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό 
προσωπικό του ΕΚΑΒ, καθώς και σε κά-
θε άλλο ιατρό που εντέλλεται από το 
ΕΚΑΒ, που εκτελούν διατεταγμένη υπη-
ρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή 
Α’ βοηθειών σε άτομα που ασθενούν. 

Δημόσιας Τάξης 
και Εμπορικής 
Ναυτιλίας. 
Για τη γ’ περίπτω-
ση είναι αυτοί που 
ορίζονται στις σχε-
τικές διατάξεις. 

         
24 Το καθαρό ποσό της ειδικής αποζημίω-

σης που παίρνουν, εκτός από τις αποδο-
χές της οργανικής τους θέσης, οι απο-
σπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
σχολικές μονάδες της Βαυαρίας της Ο-
μοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα-
νίας, από το Προξενείο της Ελλάδας φο-
ρολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φό-
ρου 15%. 

 Εκπαιδευτικοί 
σχολικών μονάδων 
Βαυαρίας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία. 59 333.461 

         
25 Φορολογούνται αυτοτελώς και με συντε-

λεστή 15% οι τόκοι από το «Λογαριασμό 
Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ». 

 Υπάλληλοι ΟΤΕ. ΚΦΕ (άρθρο 
24, παρ. 1, 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
26 Εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, 

μετά από παρακράτηση φόρου με συντε-
λεστή 15% στα εισοδήματα που προκύ-
πτουν από την υπεραπόδοση επενδύσεων 
των μαθηματικών αποθεμάτων που σχη-
ματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ. 
400/70, για ασφαλίσεις ζωής για τα ει-
σοδήματα αυτά. 

 Οι έχοντες ασφά-
λεια ζωής. 

ΚΦΕ (άρθρο 
54, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
27 Ενεργείται παρακράτηση φόρου με συ- Οι αμοιβές και οι τόκοι, να Μέλη διοικητικού ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι- Οικονομικές   
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ντελεστή 35% με την οποία εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήμα-
τα που προκύπτουν από: 
α) τις αμοιβές μελών διοικητικού συμ-

βουλίου, 
β) τους τόκους από ιδρυτικούς τίτλους 

και προνομιούχες μετοχές, 
γ) τα ποσά που λαμβάνουν οι κάτοχοι 

ιδρυτικών τίτλων ανώνυμης εταιρείας 
κατά την εξαγορά τους από αυτή, 

δ) παροχές χρηματικής αποτίμησης που 
γίνονται από ημεδαπή ανώνυμη εται-
ρεία χωρίς νόμιμη ή συμβατική για το 
σκοπό αυτό υποχρέωση, προς πρόσω-
πα τα οποία την εκπροσωπούν νόμι-
μα. 

εκπίπτουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 105 του ΚΦΕ από 
τα ακαθάριστα έσοδα. 

συμβουλίου ΑΕ, 
κάτοχοι ιδρυτικών 
τίτλων ΑΕ. 

54, παρ. 5) στη σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
28 Ενεργείται παρακράτηση φόρου με συ-

ντελεστή 25% με εξάντληση της φορολο-
γικής υποχρέωσης για τα εισοδήματα 
από τους μισθούς και κάθε είδους απο-
λαβές που καταβάλλονται από εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της 
για υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτήν, 
εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για 
τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός 
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Εταίροι περιορι-
σμένης ευθύνης. 

ΚΦΕ (άρθρο 
55, παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
29 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

20% τα ποσά που αντιστοιχούν στις πέ-
ραν των δύο κατά μήνα εφημερίες των 
γιατρών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών 
ιατρών που δεν ασκούν ελευθέριο επάγ-
γελμα, των ειδικευόμενων ιατρών και των 
γιατρών πλήρους και αποκλειστικής α-
πασχόλησης του ΙΚΑ. 
Ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να 
περιλάβει το ποσό των αμοιβών αυτών 
για τις οποίες παρακρατήθηκε φόρος με 

 Μισθωτοί, ιατροί 
του ΕΣΥ κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
57, παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία.   
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

συντελεστή 20%, στη δήλωσή του του οι-
κείου οικονομικού έτους και να υπαχθεί 
σε φόρο, με βάση την κλίμακα του άρ-
θρου 9. 

         
30 Παρακρατείται φόρος με συντελεστή 

10% από το καθαρό ποσό των παραγρά-
φων 2, 3 του άρθρου 33 του ν. 1892/90, 
κατά την καταβολή στους δικαιούχους. 
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων 
για το ποσό αυτών των αμοιβών. 
Ο δικαιούχος μπορεί να περιλάβει το 
ποσό αυτών των αμοιβών στη δήλωσή του 
του οικείου οικονομικού έτους και να 
υπαχθεί σε φόρο, με βάση την κλίμακα 
του άρθρου 9. 

 Μισθωτοί επιχει-
ρήσεων, στο κεφά-
λαιο των οποίων 
συμμετέχει ο Ορ-
γανισμός Ανασυ-
γκρότησης Επι-
χειρήσεων (ΟΑΕ) 
και οι οποίοι έ-
χουν επιλέξει ως 
σχέση εργασίας 
την αυτοαπασχό-
λησή τους ή την 
ένταξή τους στα 
ειδικά προγράμ-
ματα του ΟΑΕΔ 
για την επαγγελ-
ματική επανακα-
τάρτισή τους. 

ΚΦΕ (άρθρο 
57, παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
31 Αυτοτελής φορολόγηση της αξίας μετα-

βίβασης οχήματος ή μοτοσικλέτας με 
συντελεστή 30%. 

Αφορά τα αυτοκίνητα που 
δεν είναι δημόσιας χρήσης, 
για τα οποία ισχύουν οι δι-
ατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 2579/98 μέχρι 
31/12/2009. 

Επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία Α’ 
και Β’ κατηγορίας 
του ΚΒΣ. 

Ν. 1146/72 
(άρθρο 5, 
παρ. 2) 
Ν. 1160/81 
(άρθρο 7, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
32 Επιβολή εφάπαξ πάγιου ποσού φόρου σε 

κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας 
χρήσης με ή χωρίς την άδειά του με εξά-
ντληση της φορολογικής υποχρέωσης για 
την υπεραξία του οχήματος ή της αδείας. 

 Επιχειρήσεις που 
μεταβιβάζουν αυ-
τοκίνητα δημόσιας 
χρήσης. 

Ν. 2579/98 
(άρθρο 10, 
παρ. 1, 2, 7) 
Ν. 3522/06 
(άρθρο 4, 
παρ. 1) 
Ν. 3763/09 
(άρθρο 2, 
παρ. 3) 

Για μετα-
βιβάσεις 
που πραγ-
ματοποι-
ούνται μέ-
χρι 
31/12/09. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 ΙΔ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 

– ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΚ-
ΜΗΡΙΩΝ 

       

         
1 Δεν λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορι-

σμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης δια-
βίωσης του φορολογούμενου, της συζύ-
γου του και των προσώπων που τους βα-
ρύνουν, το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για 
ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια 
κατοικία μέχρι των διακοσίων (200) τε-
τραγωνικών μέτρων και για δευτερεύου-
σα κατοικία γενικώς μέχρι των εκατόν 
πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων. 

Να μην υπερβαίνει η επι-
φάνεια της κύριας κατοικί-
ας τα 200 τ.μ. και της δευ-
τερεύουσας τα 150 τ.μ. 

Ιδιοκτήτες κατοι-
κιών γενικώς. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση του 
κοινωνικού χα-
ρακτήρα της ιδι-
οκατοίκησης – 
Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
2 Δεν λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορι-

σμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης δια-
βίωσης του φορολογούμενου, της συζύ-
γου του και των προσώπων που συνοι-
κούν και τους βαρύνουν, η τεκμαρτή 
δαπάνη, για δευτερεύουσα κατοικία, με 
επιφάνεια μέχρι εκατόν πενήντα (150) 
τετραγωνικά μέτρα που βρίσκεται σε χω-
ριό ή όλη με πληθυσμό κάτω από πέντε 
χιλιάδες (5.000) κατοίκους και η οποία 
περιήλθε στο φορολογούμενο ή τη σύζυ-
γό του από κληρονομιά, προίκα ή γονική 
παροχή, εκτός από τις κατοικίες που 
βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες χαρα-
κτηρίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία 
ως τουριστικοί τόπου. 

α) Η επιφάνεια της κατοι-
κίας να μην υπερβαίνει 
τα 150 τ.μ. 

β) Η δευτερεύουσα κατοι-
κία να βρίσκεται σε χω-
ριό ή πόλη με πληθυσμό 
λιγότερο από 5.000 κα-
τοίκους, 

γ) Να περιήλθε στο φορο-
λογούμενο ή τη σύζυγό 
του από κληρονομιά, 
προίκα ή γονική παρο-
χή. 

δ) Η περιοχή στην οποία 
βρίσκεται να μη χαρα-
κτηρίζεται ως τουριστι-
κός τόπος κατά την κεί-
μενη νομοθεσία. 

Ιδιοκτήτες δευτε-
ρεύουσας κατοι-
κίας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Για να αποφευ-
χθούν ακρότητες 
στην εφαρμογή 
της διάταξης – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Μειώνεται κατά ποσοστό 40% η τεκμαρ-

τή δαπάνη από κάθε ιδιωτικής χρήσης 
επιβατικό αυτοκίνητο που έχει αγοραστεί 
από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσι-
ου Υλικού (ΟΔΔΥ). 

Το αυτοκίνητο να έχει αγο-
ραστεί από τον ΟΔΔΥ. 

Ιδιοκτήτες αυτοκι-
νήτων που αγορά-
στηκαν από τον 
ΟΔΔΥ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. β, 
υποπ. γγ) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
4 Μειώνεται κατά ποσοστό 40% η τεκμαρ-

τή δαπάνη από κάθε ιδιωτικής χρήσης 
επιβατικό αυτοκίνητο που είναι δια-
σκευασμένο ειδικά για ανάπηρους. 

 Ανάπηροι με πο-
σοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67%. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. β, 
υποπ. γγ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
5 Μειώνεται κατά ποσοστό 50% η τεκμαρ-

τή δαπάνη από κάθε ιδιωτικής χρήσης 
επιβατικό αυτοκίνητο εισαγόμενο με 
μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λό-
γω μετοικεσίας του ιδιοκτήτη από την 
αλλοδαπή, για το τέταρτο και πέμπτο έ-
τος από το έτος εκτελωνισμού του αυτο-
κινήτου, εφόσον ο δικαιούχος της μείω-
σης εξακολουθεί κατά τα έτη αυτά να 
κατοικεί στην Ελλάδα. 

Ο δικαιούχος της μείωσης 
να κατοικεί στην Ελλάδα 
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύ-
ος της. 

Ιδιοκτήτες αυτοκι-
νήτων που τα ει-
σήγαγαν λόγω με-
τοικεσίας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. β, 
υποπ. δδ) 

Δύο έτη 
από τη λή-
ξη της α-
παλλαγής 
της περί-
πτωσης ε 
του άρθ. 
18 του 
ν.2238/94 

Κίνητρο για ε-
γκατάσταση 
στην Ελλάδα – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
6 Μείωση του τεκμηρίου δαπάνης κατά 

50% σε ΕΙΧ που ανήκει σε συνταξιούχο 
άνω των 60 ετών. 

Το ΕΙΧ να ανήκει στο συ-
νταξιούχο πάνω από 10 έτη 
και να αποκτά εισόδημα 
μόνο από συντάξεις και ιδι-
οκατοίκηση. 

Συνταξιούχοι ΚΦΕ 
Ν. 2238/94 
(άρθρο 16, 
παρ. 1, 
περ. β, 
υποπερ. δδ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
7 Μείωση του τεκμηρίου δαπάνης κατά 

60% σε ΕΙΧ που θεωρούνται αντίκες. 
Να έχουν περάσει 30 έτη 
από το έτος κατασκευής και 
να διαθέτουν πιστοποιητικό 
αυθεντικότητας, το οποίο 
εκδίδεται από διεθνή ή η-
μεδαπό φορέα που έχει τη 
σχετική αρμοδιότητα. 

Οι κάτοχοι ΕΙΧ 
που θεωρούνται 
αντίκες. 

ΚΦΕ 
Ν. 2238/94 
(άρθρο 16 
παρ. 1, 
περ. β, 
υποπερ. εε) 

Απεριόρι-
στη 

Διάδοση της α-
ξίας του παλαι-
ού αυτοκινήτου 
– Πολιτισμός. 

  

         
8 Μειώνεται η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 

κατά 50% για ιστιοφόρα ναυταθλητικά 
σκάφη που χρησιμοποιούνται για ναυ-
ταθλητικούς αγώνες. 

α) Ύπαρξη ιστιοφόρου ναυ-
ταθλητικού σκάφους. 

β) Σχετική βεβαίωση από 
την Ελληνική Ιστιοπλοϊ-
κή Ομοσπονδία θεωρη-
μένη από τη ΓΓΑ. 

Κάτοχοι ιστιοφό-
ρων ναυταθλητι-
κών σκαφών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
9 Μειώνεται κατά ποσοστό 25% η τεκμαρ- Τα πλοία που έχουν κατα- Ιδιοκτήτες των α- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι- Κίνητρο για τη   
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 

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

ναφερόμενων 
πλοίων αναψυχής. 

16, παρ. 1, 
περ. ε) 

στη διατήρηση της 
ελληνικής ναυ-
τικής παράδο-
σης – Πολιτι-
σμός. 

         
10 Προσαύξηση τεκμαρτής δαπάνης όταν 

υπάρχουν περισσότερα από δύο στοιχεία 
κατά 10% για καθένα στοιχείο προσδιο-
ρισμού της δαπάνης πέρα από το δεύτε-
ρο.  Το ποσό, όμως, της προσαύξησης 
δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του 
μεγαλύτερου ποσού της τεκμαρτής δα-
πάνης του φορολογούμενου. 

 Φορολογούμενοι 
με στοιχεία τεκ-
μαρτής δαπάνης 
άνω των δύο. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

410 
(ενότητες 10 
και 11) 

188.094 
 

         
11 Δεν προσαυξάνεται με ποσοστό 10% το 

συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής 
δαπάνης διαβίωσης του φορολογούμε-
νου, για κάθε ένα στοιχείο προσδιορι-
σμού της, πάνω από το δεύτερο, όταν το 
ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τα 7.350 ευ-
ρώ. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
12 Εξαιρείται από το τεκμήριο η δαπάνη για 

την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα 
πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέ-
γερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης 
κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν 
υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. 
Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαί-
νει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. λαμβάνε-
ται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί 
στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν εί-
κοσι (120) τ.μ. 

 Φυσικά πρόσωπα. ΚΦΕ (άρθρο 
17, περ. γ, 
υποπ. ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
13 Δεν λογίζονται ως ετήσια τεκμαρτή δαπά-

νη του φορολογούμενου, της συζύγου 
και των προσώπων που τους βαρύνουν, 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
17, περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για πα-
ροχή δωρεών 
στο Δημόσιο 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 

κ.λπ.. 

         
14 Εξαιρείται από το τεκμήριο το ποσό της 

δαπάνης που καταβάλλεται για την το-
κοχρεολυτική απόσβεση δανείου που 
έχει ληφθεί για την αγορά εξοπλισμού 
γεωργικής εκμετάλλευσης. 

 Αγροτικές επιχει-
ρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
17, περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
15 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-

σμού της ετήσιας δαπάνης, προκειμένου 
για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει 
από την κατοχή ιδιωτικής χρήσης επιβα-
τικού αυτοκινήτου αναπήρου, το οποίο 
απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. 

Το ΕΙΧ να απαλλάσσεται 
από τα τέλη κυκλοφορίας. 

Ανάπηροι ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ΑΜΕΑ). 

  

         
16 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-

σμού της ετήσιας δαπάνης, προκειμένου 
για αλλοδαπό προσωπικό που δε διαμέ-
νει μόνιμα στην Ελλάδα, ή ημεδαπό 
προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξω-
τερικό 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 

 Αλλοδαπό προσω-
πικό που δε δια-
μένει μόνιμα στην 
Ελλάδα και ημε-
δαπό προσωπικό 
που διαμένει μό-
νιμα στο εξωτερι-
κό. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, η οποία 
προκύπτει από την κατοχή του επιβατι-
κού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή του 
ενοικίου. 

         
17 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-

σμού της ετήσιας δαπάνης, προκειμένου 
για αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγο-
νται στις διατάξεις του α.ν. 89/67 (ΦΕΚ 
Α 132), του α.ν.378/68 (ΦΕΚ Α 82) και 
του άρθρου 25 του ν. 27/75 (ΦΕΚ Α 77), 
για το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δα-
πάνης, η οποία προκύπτει βάσει των ε-
πιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρή-
σης. 

 Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
18 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-

σμού της ετήσιας δαπάνης, προκειμένου 
για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με 
βάση επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ κυριότη-
τας ή κατοχής του φορολογούμενου, της 
συζύγου του και των προσώπων που τους 
βαρύνουν τα οποία είχαν αποκτηθεί μέ-
χρι 31/12/1992. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. η) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
19 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-

σμού της ετήσιας δαπάνης προκειμένου 
για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει 
με βάση ένα ή περισσότερα επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι και 
δεκατέσσερις (14) φορολογήσιμους ίπ-
πους, κυριότητας ή κατοχής του φορο-
λογούμενου, της συζύγου του και προ-
σώπων που τους βαρύνουν, που έχουν 
αποκτηθεί από 1/1/1993 μέχρι την 
31/12/2003.  Επίσης, προκειμένου για 
τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει με 
βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης άνω των δεκατεσσάρων (14) φο-
ρολογήσιμων ίππων που έχουν αποκτη-

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

θεί το ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον η 
εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έ-
τους πρώτης κυκλοφορίας τους, μειωμέ-
νη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά 
της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 126 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 
Α) δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα 
χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

         
20 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-

σμού της ετήσιας δαπάνης προκειμένου 
για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με 
βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορο-
λογούμενου, της συζύγου του και των 
προσώπων που τους βαρύνουν, τα οποία 
αποκτώνται από την 1/1/2004 και εφε-
ξής και η εργοστασιακή τιμολογιακή α-
ξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους 
μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα πο-
σοστά της κλίμακας της παραγράφου 1 
του άρθρου 126 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ 
265 Α) δεν υπερβαίνει το ποσό των πενή-
ντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ι) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
21 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-

σμού της ετήσιας δαπάνης, όταν η δια-
φορά μεταξύ του εισοδήματος που δη-
λώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυ-
γό του και τα πρόσωπα που τους βαρύ-
νουν, και της συνολικής ετήσιας τεκμαρ-
τής δαπάνης αυτών είναι μικρότερη από 
ποσοστό 20% του εισοδήματος που δη-
λώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δή-
λωσή τους στο ίδιο έτος. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ιστ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

48.003 3.258.781 

         
22 Η τεκμαρτή δαπάνη ΕΙΧ για εταίρους, 

διαχειριστές, προέδρους εταιρειών κ.λπ. 
δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη με-
γαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύ-

 Φυσικά πρόσωπα, 
εκπρόσωποι των 
εταιρειών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

πτει από αυτοκίνητο της εταιρείας. 
         

23 Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών 
και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινή-
των, στον υπολογισμό της ετήσιας τεκ-
μαρτής δαπάνης, λαμβάνεται υπόψη το 
αυτοκίνητο που έχει τη μεγαλύτερη τεκ-
μαρτή δαπάνη. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
εκπαιδευτές οδη-
γών ή φορείς επι-
χειρήσεων ενοικί-
ασης αυτοκινήτων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
24 Δεν εφαρμόζεται τεκμήριο για κατοχή 

σκάφους αναψυχής μέχρι 10 μέτρων 
χωρίς πλήρωμα. 

 Κάτοχοι μικρών 
σκαφών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ιβ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
25 Δεν εφαρμόζεται τεκμήριο στην αγορά 

πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρή-
σης. 

 Εμπορικές ή γε-
ωργικές επιχειρή-
σεις και ελεύθεροι 
επαγγελματίες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ιδ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
26 Δεν εφαρμόζεται τεκμήριο δαπάνης αυ-

τοκινήτου για τα δύο επόμενα χρόνια με-
τά τη μετοικεσία από την αλλοδαπή. 

Το αυτοκίνητο να έχει εισα-
χθεί με μειωμένους δα-
σμούς και ο δικαιούχος της 
απαλλαγής να εξακολουθεί 
και κατά τα έτη αυτά να κα-
τοικεί στην Ελλάδα. 

Μετοικούντες από 
την αλλοδαπή. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
27 Μη εφαρμογή του τεκμηρίου στις μετα-

βιβάσεις ακινήτων εξωχωρίων και άλλων 
επιχειρήσεων προς φυσικά πρόσωπα υπό 
την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο κτή-
σης του ακινήτου από την εταιρεία δεν 
θα είχαν εφαρμογή για τον πραγματικό 
κύριο οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Ει-
σοδήματος. 

 Φυσικά πρόσωπα. Ν. 3091/02 
(άρθρο 18, 
παρ. 2) και 
Ν. 3220/04 
(άρθρο 35 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση της 
μεταβίβασης α-
κινήτων από τις 
εξωχώριες επι-
χειρήσεις σε 
φυσικά πρόσω-
πα – Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

  

         
28 Το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας 

δαπάνης δεν εφαρμόζεται προκειμένου 
για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με 
βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης 
μόνιμων κατοίκων εξωτερικού. 

 Κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ιγ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
σμός). 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         
 ΙΕ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ        
         

1 Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της 
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. 

α) Υπολογισμός αφορολό-
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. 

Επιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 
1262/82 (βιομη-
χανικές, βιοτεχνι-
κές, γεωργικές 
κ.λπ.) 

Ν. 1262/82 
(άρθρο 12 
παρ. 2) 

Μέχρι να 
καλυφθεί 
η ακάλυ-
πτη αξία 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

3 24.985 

         
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 (camp-
ing) και τα κέντρα χειμερινού τουρισμού 
ισχύουν οι παραπάνω συντελεστές α’ 
βάρδιας. 

Προϋποθέσεις που αφορούν 
την απασχόληση προσωπι-
κού και την κατανάλωση 
ενέργειας σύμφωνα με τις 
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. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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-
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. 

α) Υπολογισμός αφορολό-
γητης έκπτωσης επί της 
αξίας της επένδυσης σε 
ποσοστό 60%, 75%, 90% 
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 
τις 14/4/1998. 

Επιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 
1892/90 με εξαί-
ρεση τις ξενοδο-
χειακές (βιομηχα-
νικές, βιοτεχνικές, 
μεταλλευτικές 
κ.λπ.) 

Ν. 1892/90 
(άρθρο 12, 
παρ. 2, 
περ. α) 

Μέχρι να 
καλυφθεί 
η ακάλυ-
πτη αξία 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξης της 
χώρας 

3 
(ενότητες 3 
και 4, περι-
λαμβάνονται 
0Ε, ΕΕ, κοι-
νοπραξίες). 

70.995 

         
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) Υπολογισμός 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 
τις 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. 

  

         
5 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χή, 70% για τη Γ περιοχή και 40% για 
τη Β περιοχή του ν. 2601/98, επί της 
αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή και 
επί του συνολικού μισθώματος της χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού όσον 
αφορά νέους και παλαιούς φορείς. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης, 
το κατά περίπτωση προβλε-
πόμενο από την παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 2601/98. 

Οι υπαγόμενες ε-
πιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 1, 2) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.  

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

24 
(ενότητες 5 
έως 26, περι-
λαμβάνονται 
ΟΕ, ΕΕ, κοι-
νοπραξίες) 

9.564.170 

         
6 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 60% 

και 40% της αξίας επένδυσης για τις πε-
Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 

Ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 

Μέχρι 10 
έτη από το 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ριοχές Γ και Δ του ν. 2601/98, που 
πραγματοποιείται από ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις. 

ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν. 2601/98. 

παρ. 3, 
περ. α) 

χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

χώρας και ίδρυ-
ση και επέκταση 
ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων. 

         
7 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 60% 

της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98, που πραγματοποιεί-
ται είτε από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
οργανωμένων κατασκηνώσεων είτε με 
σκοπό τη δημιουργία νέων συμπληρω-
ματικών εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών 
μονάδων. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν.2601/98. 

Ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις οργα-
νωμένων κατα-
σκηνώσεων. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3 
περ. β) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Εκσυγχρονισμός 
τουριστικών επι-
χειρήσεων. 

  

         
8 Παροχή φορολογικής επένδυσης 100% 

της αξίας επένδυσης σε όλες τις περιοχές 
του ν. 2601/98, που πραγματοποιείται 
από τουριστικές επιχειρήσεις. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
για τη μετατροπή παραδο-
σιακών ή διατηρητέων κτι-
ρίων σε ξενοδοχειακές μο-
νάδες. 
α) 45.000 ευρώ για επεν-

δύσεις επιχειρήσεων των 
ΟΤΑ ή της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, 

β) 75.000 ευρώ για λοιπές 
επιχειρήσεις. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. γ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Αξιοποίηση πα-
ραδοσιακών κτι-
ρίων. 

  

         
9 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 70% 

της αξίας επένδυσης για συνεδριακά και 
χιονοδρομικά κέντρα, λιμένες σκαφών 
αναψυχής, κέντρα θαλασσοθεραπείας, 
τουρισμού, υγείας κ.λπ. σε όλες τις πε-
ριοχές του ν. 2601/98, που πραγματο-
ποιείται από τουριστικές επιχειρήσεις. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν. 2601/98. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3,  
περ. δ1) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Τουριστική ανά-
πτυξη της χώ-
ρας. 

  

         
10 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για αυτοτελή συνε-
δριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ και για α-
ξιοποίηση ιαματικών πηγών σε όλες τις 
περιοχές του ν. 2601/98, που πραγμα-

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
όπως στην πιο πάνω περί-
πτωση. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3,  
περ. δ2) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 

Τουριστική ανά-
πτυξη της χώ-
ρας. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

τοποιείται από τουριστικές επιχειρήσεις. της επέν-
δυσης. 

         
11 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, για 
παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προη-
γούμενης τεχνολογίας ή νέων προϊόντων. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του ν. 
2601/98. 

Μεταποιητικές ε-
πιχειρήσεις που 
ασκούν τις δρα-
στηριότητες που 
αναφέρονται στο 
άρθρο 15 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, i) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Αύξηση της α-
νταγωνιστικότη-
τας των επιχει-
ρήσεων. 

  

         
12 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση: 
 45.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 15.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις της 
περ. γ παρ. 1 άρ-
θρου 3 ν. 
2601/98: εργα-
στήρια εφαρμογής 
βιομηχανικής ε-
νεργειακής κ.λπ. 
έρευνας. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, ii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
13 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση: 
 45.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 15.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις πα-
ροχής υπηρεσιών 
εξαιρετικά προηγ-
μένης τεχνολογίας 
της περ. δ παρ. 1 
άρθρου 3 ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, iii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
14 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ και 70% και 60% για τις περιοχές 
Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
όπως στην ανωτέρω περί-
πτωση. 

Επιχειρήσεις α-
νάπτυξης λογισμι-
κού. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, iv) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
15 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, λ, ν και τ 
της παρ. 1 του 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, v) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

για επενδύσεις που αφορούν στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, στον περιορι-
σμό της ρύπανσης του εδάφους κ.λπ. 

2601/98. άρθρου 3 του 
ν.2601/98. 

ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

         
16 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, 
για επενδύσεις που αφορούν στην αξιο-
ποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
στην υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή 
ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα 
κ.λπ. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 
2601/98. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, κ, λ, π και 
τ της παρ.1 του 
άρθρου 3 του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98, 
(άρθρο 5, 
περ. 3, 
περ. ε1, vi) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
17 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα 
για επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυ-
ση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστη-
ρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής κ.λπ. 
έρευνας. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
30.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η και θ της παρ. 
1 του άρθρου 3 
του ν. 2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, vii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Ανάπτυξη της 
έρευνας. 

  

         
18 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98, για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργει-
ας. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
για ίδρυση μονάδων ορίζο-
νται με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 2601/98. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, κ, π, τ και 
λ της παρ. 1 άρ-
θρου 3 του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε2) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Αξιοποίηση ή-
πιων μορφών ε-
νέργειας. 

  

         
19 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 50% 

της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98 για επενδύσεις που 
αφορούν σε: 
ι) δαπάνες αγοράς συστημάτων μηχα-

νοργάνωσης κ.λπ., 
ιι) δαπάνες κατασκευής αποθηκών και 

ψυκτικών θαλάμων από 5 τουλάχιστον 
ΜΜΕ εμπορικές επιχειρήσεις. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) 180.000 ευρώ για δαπά-

νες της (ι) κατηγορίας, 
β) 1.500.000 ευρώ για δα-

πάνες της (ιι) κατηγορί-
ας. 

 

Εμπορικές επιχει-
ρήσεις αγοράς και 
πώλησης αγαθών. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ι) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.. 

Μηχανοργάνωση 
των επιχειρήσε-
ων. 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
20 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 70% 

της αξίας επένδυσης για Β, Γ και Δ περι-
οχές του ν. 2601/98. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση-επέκταση: 
 180.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 
 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων ζ της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 ν. 
2601/98.  

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. λ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
21 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% 

της αξίας επένδυσης, για επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται στη Βιομηχανική 
Περιοχή (ΒΙΠΕ) ΕΤΒΑ, στην επαρχία 
Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποτα-
μού Αξιού του νομού Θεσσαλονίκης. 

α) Ελάχιστο ύψος επένδυ-
σης το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 2601/98. 

β) Να μην παρέχονται σε 
συγκεκριμένων επιχει-
ρήσεις ή επενδύσεις δια-
φορετικού είδους ενι-
σχύσεις. 

Οι υπαγόμενες ε-
πιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ρ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Εξαίρεση των 
νέων φορέων 
από την α’ δέ-
σμη ενισχύσεων 
(επιχορήγηση 
επενδύσεων – 
επιδότηση τό-
κων) του 
ν.2601/98. 

  

         
22 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% 

της αξίας επένδυσης για μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων του νομού Αττικής σε Βιο-
τεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) του ίδιου νομού. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση 
 μικρών και μεσαίων επι-

χειρήσεων: 135.000 ευ-
ρώ. 

β) Για ίδρυση ή επέκταση 
μεγάλων επιχειρήσεων: 

 180.000 ευρώ. 
γ) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 

Μεταποιητικές ε-
πιχειρήσεις που 
ασκούν τις δρα-
στηριότητες του 
άρθρου 15 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. φ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Παροχή κινή-
τρου για μετε-
γκατάσταση επι-
χειρήσεων του 
νομού Αττικής. 

  

         
23 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Β, 
Γ και Δ του ν. 2601/98. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση-επέκταση: 
 180.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής παραδο-
σιακών προϊόντων 
(περ. χ, παρ. 1, 
άρθρο 3  
ν.2601/98). 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. χ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
24 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% Ελάχιστο ύψος επένδυσης Επιχειρήσεις Ν. 2601/98 Μέχρι 10 Περιφερειακή   
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χής και 70% για τις περιοχές Α, Β και Γ 
του ν. 2601/98. 

150.000 ευρώ. ναυπήγησης, επι-
σκευής και συ-
ντήρησης ξύλινων 
σκαφών παραδο-
σιακού τύπου. 

(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. ψ) 

έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

ανάπτυξη της 
χώρας. 

         
25 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χής και 70% για τις περιοχές Α, Β και 
του ν. 2601/98. 

Μετεγκατάσταση των βυρ-
σοδεψείων από τους νομούς 
Αττικής, Θεσσαλονίκης και 
Χανίων εντός Βιομηχανικών 
και Επιχειρηματικών Περι-
οχών (ΒΕΠΕ) στις οποίες 
υφίστανται οι κατάλληλες 
υποδομές. Ελάχιστο ύψος 
επένδυσης 75.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις βυρ-
σοδεψείων. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. ω) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
26 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επι-
δοτήσεις τόκων και οι επιδοτήσεις χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης. 

Η προβλεπόμενη για κάθε 
οικονομικό έτος δαπάνη σε 
βάρος του Δημοσίου για την 
καταβολή των επιχορηγή-
σεων επενδύσεων και των 
επιδοτήσεων του παρόντος 
εγγράφεται στον προϋπολο-
γισμό των δημοσίων επεν-
δύσεων. 

Επιδοτούμενοι 
επενδυτικοί φο-
ρείς του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 9, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για ε-
πενδύσεις. 

  

         
27 Τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουρ-

γούν, μετά από έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης», 
που προβλέπεται από την παρ. 19 του 
άρθρου 2 του ν. 2939/01 και τα οποία 
απομένουν μετά την αφαίρεση του 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, εφόσον εμφανισθούν σε λογα-
ριασμό ειδικού αποθεματικού. 

Το αποθεματικό αυτό χρη-
σιμοποιείται υποχρεωτικά 
για την κάλυψη των ζημιών 
επόμενων χρήσεων. 

Επιχειρήσεις που 
λειτουργούν ως 
«Σύστημα Εναλ-
λακτικής Διαχεί-
ρισης». 

Ν. 3220/04 
(άρθρο 5) 

Μετά την  
30/12/03 

Κίνητρα για τη 
λειτουργία επι-
χειρήσεων ως 
«Σύστημα Εναλ-
λακτικής Δια-
χείρισης». 
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1.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

28 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 50% 
επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυ-
σης για την περιοχή Β για πραγματοποί-
ηση επενδυτικών σχεδίων των κατηγο-
ριών 1 και 2. 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών 
σχεδίων το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3299/04. 

Επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν 
επενδυτικά σχέδι-
α, όπως αυτά ορί-
ζοντα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 
του ν. 3299/04 
για κάθε τομέα 
οικονομικής δρα-
στηριότητας. 

Ν. 3299/04 Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

 42 
(περιπτώσεις 
28, 29, 30) 

1.324.918 

         
29 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυ-
σης για τις περιοχές Α και Β για πραγ-
ματοποίηση επενδυτικών σχεδίων των 
κατηγοριών 3, 4 και 5. 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών 
σχεδίων το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3299/04. 

Επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν 
επενδυτικά σχέδι-
α, όπως αυτά ορί-
ζοντα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 
του ν. 3299/04 
για κάθε τομέα 
οικονομικής δρα-
στηριότητας. 

Ν. 3299/04 Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

   

         
30 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυ-
σης για τις περιοχές Γ και Δ για πραγμα-
τοποίηση επενδυτικών σχεδίων των κατη-
γοριών 1, 2, 3, 4 και 5. 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών 
σχεδίων το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3299/04. 

Επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν 
επενδυτικά σχέδι-
α, όπως αυτά ορί-
ζοντα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 
του ν. 3299/04 
για κάθε τομέα 
οικονομικής δρα-
στηριότητας. 

Ν. 3299/04 Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών 
Αγώνων – Αθήνα 2004 ΑΕ. 

 Οργανωτική Επι-
τροπή Ολυμπια-
κών Αγώνων-
Αθήνα 2004. 

Ν. 2598/98 
(άρθρο 2, 
παρ.13) 

Έως τη 
λύση της 
ΟΕΟΑ – 
Αθήνα 
2004. 

Αθλητισμός.   

         
2 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Βιβλιοθήκης της Βουλής. 
 Βιβλιοθήκη της 

Βουλής. 
Ν. 3149/03 
(άρθρο 12, 
παρ. 3) 
 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
3 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 

δημόσιων βιβλιοθηκών. 
 Δημόσιες βιβλιο-

θήκες. 
Ν. 3149/03 
(άρθρο 12, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
4 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης. 
 Εθνική Βιβλιοθή-

κη. 
Ν. 3149/03 
(άρθρο 12, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
5 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Εθνικού Ιδρύματος Μελετών και Ερευ-
νών «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

 Εθνικό Ίδρυμα 
Μελετών και Ε-
ρευνών «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος. 

Ν. 3113/03 
(άρθρο 1, 
παρ. 5) 
ΚΥΑ Υπ. Οι-
κονομίας 
και Οικ/κών 
και Πολιτι-
σμού 
1035016/ 
10336/ 
Β0012/03 
Ν.1610/86 
(άρθρο 12, 
παρ. 1) 
Ν. 4599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (έρευ-
να). 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
6 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία Πλη-
ροφορίας. 

 Παρατηρητήριο 
για την Κοινωνία 
Πληροφορίας. 

Ν. 3059/02 
(άρθρο 3, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Ειδικές 
δράσεις του 
κράτους στο ε-
σωτερικό (δημό-
σια διοίκηση). 

  

         
7 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Αντώνη Ν. Τρίτση». 
 Ίδρυμα «Αντώνη 

Ν. Τρίτση» 
Ν. 3052/02 
(άρθρο 12, 
παρ. 11) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν.1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
8 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του 
Ευξείνου Πόντου. 

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

Ν. 2707/99 
(άρθρο 12 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
9 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Ανδρέα Παπανδρέου». 
 Ίδρυμα «Ανδρέα 

Παπανδρέου» 
Ν. 2601/98 
(άρθρο 13, 
παρ. 7 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
10 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέ-
ους (ΟΔΔΗΧ). 

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

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εξυπη-
ρέτηση δημόσι-
ου χρέους). 

  

         
11 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛΚΕ). 
 Ελληνικό Κέντρο 

Επενδύσεων (ΕΛ-
ΚΕ). 

Ν. 2372/96 
(άρθρο 7, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για ε-
πενδύσεις - Οι-
κονομικές σχέ-
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο / 
βιομηχανία/ βι-
οτεχνία). 

         
12 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης 
(ΜΟΔ) του ΚΠΣ. 

 Μονάδα Οργάνω-
σης της Διαχείρι-
σης (ΜΟΔ) του 
ΚΠΣ 

Ν. 2372/96 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

  

         
13 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 
 Ευρωπαϊκή Τρά-

πεζα Επενδύσεων. 
Άρθρο 28 
της Συνθή-
κης για την 
ίδρυση Ε-
νιαίου Συμ-
βουλίου και 
ενιαίας Επι-
τροπής των 
ΕΕ 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση επεν-
δύσεων - Δρά-
σεις στο εξωτερι-
κό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
14 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υ-
πουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ). 

 ΣΕΥΥΟ Ν. 2343/95 
(άρθρο 9 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (επι-
μόρφωση και 
κατάρτιση δη-
μοσίων λειτουρ-
γών). 

  

         
15 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 
 Εθνική Λυρική 

Σκηνή. 
Ν. 2273/94 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
16 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Εθνικού Θεάτρου. 
 Εθνικό Θέατρο. Ν.2273/94 

(άρθρο 3, 
παρ. 18) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
17 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. 
 Εθνικό Κέντρο Βι-

βλίου. 
Ν. 2273/94 
(άρθρο 9, 
παρ. 4) 

 Πολιτισμός 
(γράμματα - λο-
γοτεχνία). 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
18 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Μελίνα Μερκούρη». 
 Ίδρυμα «Μελίνα 

Μερκούρη» 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12 
παρ. 1) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33 
παρ. 6) 
Ν. 2214/94 
(άρθρο 38 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
19 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Κρατικής Ορχήστρα Ελληνικής Μουσι-
κής. 

 Κρατική Ορχή-
στρα Ελληνικής 
Μουσικής. 

Ν. 2273/94 
(άρθρο 6 
παρ.4) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
20 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Κρατικού Θεάτρου Β. Ελλάδος. 
 Κρατικό Θέατρο 

Β. Ελλάδος 
Ν. 2273/94 
(άρθρο 3 
παρ. 18) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
21 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής. 
 Ορχήστρα Λυρι-

κής Σκηνής. 
Ν. 2273/94 
(άρθρο 12 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
22 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Ορχήστρας των Χρωμάτων. 
 Ορχήστρα των 

Χρωμάτων. 
Ν. 2273/94 
(άρθρο 7 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
23 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδεκανήσου 
«Κλεόβουλος ο Λίνδιος», Μνήμη Γεωργί-
ου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου-Ζίγδη. 

 Πολιτιστικό Ίδρυ-
μα Δωδεκανήσου 
«Κλεόβουλος ο 
Λίνδιος». 

Ν. 1610/86 
(άρθρο 12 
παρ. 1) 
Ν. 2214/94 
(άρθρο 38 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
24 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Μουσείου Βορρέ. 
 Μουσείο Βορρέ. Ν. 1882/90 

(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 2214/94 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός 
(μουσεία). 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
(άρθρο 38 
παρ. 7) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12 
παρ. 1) 

         
25 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Μείζονος Ελληνισμού». 
 Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού. 
Ν. 2169/93 
(άρθρο 54) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
26 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος Ερευνών Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέχνης. 

 Ίδρυμα Ερευνών 
Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέ-
χνης. 

Ν. 2065/92 
(άρθρο 76) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 
Ν. 1599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
27 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Βασίλη και Ελίζας Γουλαν-
δρή». 

 Ίδρυμα «Βασίλη 
και Ελίζας Γου-
λανδρή» 

Ν. 2065/92 
(άρθρο 76) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 
Ν. 1599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
28 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 
 Μουσείο Γουλαν-

δρή Φυσικής Ι-
στορίας. 

Ν. 2065/92 
(άρθρο 76) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός 
(μουσεία). 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 
Ν. 1599/30 
(άρθρο 11) 

         
29 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανι-
κών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 

 Ίδρυμα Οικονομι-
κών και Βιομηχα-
νικών Ερευνών. 

Ν. 2008/92 
(άρθρο 36) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (έρευνα 
και τεχνολογία). 

  

         
30 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Γεωργίου Παπανδρέου». 
 Ίδρυμα «Γεωργίου 

Παπανδρέου» 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12, 
παρ. 1) 
Ν. 4599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
31 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Κωνσταντίνου Γ. Καραμαν-
λή». 

 Ίδρυμα «Κω/νου 
Γ. Καραμανλή» 

Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12, 
παρ. 1) 
Ν. 4599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
32 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη. 
 Ίδρυμα Μελετών 

Λαμπράκη. 
Ν. 2008/92 
(άρθρο 36) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
33 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτά-
κης». 

 Ίδρυμα «Κωνστα-
ντίνος Κ. Μητσο-
τάκης». 

Ν. 1610/86 
Ν. 2937/01 
(άρθρο 30) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
34 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

 ΟΑΕΔ Ν. 1545/85 
(άρθρο 14, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνικοί λόγοι 
– Κοινωνική πο-
λιτική (απασχό-
ληση). 

  

         
35 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτι-
κών Ερευνών (ΙΓΜΕ). 

 ΙΓΜΕ Ν. 272/76 
(άρθρο 13, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (έρευνα 
και τεχνολογία). 

  

         
36 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλι-
κού (ΟΔΔΥ). 

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

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (δη-
μόσια διοίκηση). 

  

         
37 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 
 ΟΗΕ Ν. 412/47 

(άρθρο 2, 
τμήμα 7, 
περ. α, εδά-
φιο 1, που 
κυρώθηκε 
με το άρθρο 
μόνο του 
νόμου αυ-
τού). 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

38 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 
Μουσείου Μπενάκη. 

 Μουσείο Μπενά-
κη. 

Ν. 4599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός 
(μουσεία). 

  

         
39 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης». 
 Ίδρυμα «Μιχάλης 

Κακογιάννης». 
Ν. 3259/04 
(άρθρο 27) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
40 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα». 
 Ίδρυμα «Βαρώνου 

Μιχαήλ Τοσίτσα». 
Ν. 3312/05, 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
41 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Ευάγγελου Αναστ. Αβέρωφ 
Τοσίτσα». 

 Ίδρυμα «Ευαγγέ-
λου Αναστ. Αβέ-
ρωφ Τοσίτσα». 

Ν. 3312/05, 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
42 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Μποδοσάκη». 
 Ίδρυμα «Μποδο-

σάκη». 
Ν. 3312/05, 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
43 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Κέντρου Μελετών Ασφαλείας. 
 Κέντρο Μελετών 

Ασφαλείας. 
Ν. 3387/05 
(άρθρο 10 
παρ.7) 

Απεριόρι-
στη 

Δημόσια ασφά-
λεια και πολιτι-
κή προστασία. 

  

         
44 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. 
 Ριζάρειος Εκκλη-

σιαστική Σχολή. 
Ν. 3470/06 
(άρθρο 22), 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12 
απρ. 1) με 
την επιφύλα-
ξη της κοινο-
τικής νομο-
θεσίας. 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (δευτε-
ροβάθμια εκ-
παίδευση). 

  

         
45 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί 

των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά η 
εταιρεία «ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ» μέχρι την ημε-

 «ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ» Ν. 3559/07 
(άρθρο 36 
της Σύμβα-

Έως τη 
λύση της 
Σύμβασης 

Υποδομές (οδικό 
δίκτυο). 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ρομηνία πέρατος της περιόδου μελετών-
κατασκευών του αυτοκινητοδρόμου «Κό-
ρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος 
Λεύκτρο-Σπάρτη» και της Χρηματοδοτι-
κής Συμβολής του Δημοσίου που συνι-
στά επιδότηση κεφαλαίου του άρθρου 
7.2 της από 31/01/07 Σύμβασης Πα-
ραχώρησης.  

σης με το 
Δημόσιο που 
κυρώθηκε 
με το άρθρο 
πρώτο του 
ν.3559/07). 

Παραχώ-
ρησης. 

         
46 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί 

των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά η 
εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» μέχρι την ημε-
ρομηνία πέρατος της περιόδου μελετών-
κατασκευών του αυτοκινητοδρόμου «Ιο-
νία Οδός», «Μεταμόρφωση-Μαλιακός» 
και της Χρηματοδοτικής Συμβολής του 
Δημοσίου που συνιστά επιδότηση κεφα-
λαίου του άρθρου 7.2 της από 
19/12/06 Σύμβασης Παραχώρησης. 

 «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» Ν. 3555/07 
(άρθρο 36 
της Σύμβα-
σης με το 
Δημόσιο που 
κυρώθηκε 
με το άρθρο 
πρώτο του ν. 
3555/07). 

Έως τη 
λύση της 
Σύμβασης 
Παραχώ-
ρησης. 

Υποδομές (οδικό 
δίκτυο). 

  

         
47 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί 

των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά η 
εταιρεία «ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Ανώνυμη 
Εταιρεία Παραχώρησης της Υποθαλάσ-
σιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης ΑΕ» μέχρι 
την ημερομηνία έναρξης της περιόδου 
λειτουργίας της Υποθαλάσσιας αρτηρίας 
Θεσσαλονίκης και της Χρηματοδοτικής 
Συμβολής του Δημοσίου που συνιστά ε-
πιδότηση κεφαλαίου του άρθρου 7.2 της 
από 31/10/06 Σύμβασης Παραχώρη-
σης. 

 «ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο-
ΔΟΣ Ανώνυμη Ε-
ταιρεία Παραχώ-
ρησης της Υποθα-
λάσσιας Αρτηρίας 
Θεσσαλονίκης Α-
Ε». 

Ν. 3535/07 
(άρθρο 36 
της Σύμβα-
σης με το 
Δημόσιο που 
κυρώθηκε 
με το άρθρο 
πρώτο του ν. 
3535/07). 

Έως την 
ημερομη-
νία έναρ-
ξης της 
περιόδου 
λειτουργί-
ας της Υ-
ποθαλάσ-
σιας Αρτη-
ρίας Θεσ-
σαλονίκης. 

Υποδομές (οδικό 
δίκτυο). 

  

         
48 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

ιδρύματος «Κωνσταντίνου Σημίτη». 
 Ίδρυμα «Κωνστα-

ντίνου Σημίτη». 
Ν. 1610/86, 
Ν. 3756/09 
(άρθρο 39) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
49 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί 

των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά η 
 Ανώνυμη Εταιρεία 

Αποκλειστικού 
Ν. 3755/09 
(Άρθρο δεύ-

Μέχρι την 
ημερομη-

Διευκόλυνση 
πραγματοποίη-
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Ανώνυμη Εταιρεία Αποκλειστικού Σκο-
πού «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 
Πειραιά ΑΕ» μέχρι την ημερομηνία έ-
ναρξης λειτουργίας της προβλήτας ΙΙΙ, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε 
με το ν. 3755/2009. 

Σκοπού «Σταθμός 
Εμπορευματοκι-
βωτίων Πειραιά 
ΑΕ». 

τερο της 
Σύμβασης 
με το Δημό-
σιο που κυ-
ρώθηκε με 
το άρθρο 
πρώτο του ν. 
3755/09). 

νία έναρ-
ξης λει-
τουργίας 
της Προ-
βλήτας ΙΙΙ. 

σης της επένδυ-
σης – Υποδομές 
(συγκοινωνίες). 

         
 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων το Ελληνικό Δη-
μόσιο και οι αποκεντρωμένες Δημόσιες 
υπηρεσίες, δήμοι, κοινότητες, δημοτικά 
και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά 
δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσω-
πα, οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, 
οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, απο-
χέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων 
και τηλεθέρμανσης, η Ένωση Νομαρχια-
κών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, η Κεντρι-
κή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλά-
δος (ΚΕΔΚΕ) και οι τοπικές ενώσεις δή-
μων και κοινοτήτων, για τα κάθε είδους 
εισοδήματά τους. 

α) Οι αποκεντρωμένες δη-
μόσιες υπηρεσίες να λει-
τουργούν υπό τη μορφή 
ειδικών ταμείων. 

β) Οι δημοτικές και κοινο-
τικές επιχειρήσεις να 
ασχολούνται με την ύ-
δρευση, αποχέτευση, δι-
αχείριση απορριμμάτων 
και τηλεθέρμανση. 

Δικαιούχοι όπως 
ορίζονται στις δια-
τάξεις της περ. α, 
παρ. 1 του άρ-
θρου 103. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση του 
συστήματος και 
ενίσχυση ΟΤΑ – 
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 Τα Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα 

(ΑΕΙ) ως και τα δημόσια νοσηλευτικά ι-
δρύματα απαλλάσσονται του φόρου ει-
σοδήματος που προκύπτει κατά την εκ-
πλήρωση του σκοπού τους. 

Όσον αφορά τα δημόσια 
νοσηλευτικά ιδρύματα να 
λειτουργούν μέσα σε αυτά 
εκπαιδευτικά παραρτήματα 
ιατρικών πανεπιστημιακών 
σχολών. 

ΑΕΙ και δημόσια 
νοσηλευτικά ι-
δρύματα. 

Ν. 641/77 
(άρθρο 9 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνικοί λόγοι 
– Παιδεία (τρι-
τοβάθμια εκπαί-
δευση) 
- Υγεία. 

  

         
3 Οι Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας 

(ΔΥΠΕ) απαλλάσσονται από το φόρο ει-
σοδήματος για τα έσοδα τα πραγματο-

 Διοικήσεις Υγειο-
νομικής Περιφέ-
ρειας. 

Ν. 3329/05 
(άρθρο 1 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνικοί λόγοι 
– Υγεία (περί-
θαλψη). 

  

 108



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ποιούμενα κατά την επιδίωξη της εκ-
πλήρωσης του σκοπού τους. 

         
4 Τα ολυμπιακά, εθνικά, δημοτικά και 

κοινοτικά γυμναστήρια, απολαμβάνουν 
των απαλλαγών των παρεχομένων υπό 
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων εις τα 
κοινωφελή ιδρύματα. 

Επιδίωξη κοινωφελούς 
σκοπού. 

Ολυμπιακά, εθνι-
κά, δημοτικά και 
κοινοτικά γυμνα-
στήρια. 

Ν. 423/76 
(άρθρο 18 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη αθλη-
τισμού - Αθλητι-
σμός. 

  

         
5 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 μόνο 
από την εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και 
από κινητές αξίες.  Δεν αποτελούν αντι-
κείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα 
αυτών των νομικών προσώπων, καθώς 
και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους που 
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη 
της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 

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

Νομικά πρόσωπα 
μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 99, 
παρ. 1, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός -
Αθλητισμός. 

  

         
6 Αντικείμενο του φόρου σε αλλοδαπά νο-

μικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δι-
καίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το 
καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που 
προκύπτει στην ημεδαπή. Δεν αποτελούν 
αντικείμενο φορολογίας τα κάθε είδους 
άλλα έσοδα αυτών των νομικών προσώ-
πων που πραγματοποιούνται κατά την 
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού 
τους. 

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

Αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα μη κερ-
δοσκοπικού χα-
ρακτήρα. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 99, 
παρ. 1, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός - 
Αθλητισμός. 

  

         
7 Απαλλάσσονται στην Ελλάδα με τον όρο 

της αμοιβαιότητας, από το φόρο εισοδή-
ματος τα ελβετικά κοινωφελή ή φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα, με τον όρο της αμοι-
βαιότητας. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Ελβετικά κοινω-
φελή ή φιλανθρω-
πικά ιδρύματα. 

Ν. 1160/81 
(άρθρο 5, 
παρ. 20) 

Απεριόρι-
στη 

Για την απαλλα-
γή των αντίστοι-
χων ελληνικών 
που υπάρχουν 
στην Ελβετία – 
Δράσεις στο εξω-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

         
8 Το εισόδημα που αποκτάται από Εται-

ρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυ-
τιλία (ΕΕΠΝ), καθώς και το εισόδημα 
που αποκτούν εξ αυτής οι κάτοχοι, είτε 
υπό τη μορφή μερισμάτων, είτε υπό τη 
μορφή διανομών του κεφαλαίου και της 
υπεραξίας αυτού απαλλάσσεται από το 
φόρο εισοδήματος. 

 Εταιρείες Επενδύ-
σεων στην Ποντο-
πόρο Ναυτιλία και 
οι μέτοχοί τους. 

Ν. 2843/00 
(άρθρο 23 
παρ. 1) 
 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
9 Τα μη διανεμόμενα κέρδη εκ της ασκή-

σεως εργασιών ναυτιλιακής τραπέζης, τα 
αγόμενα εις τα πάσης φύσεως αποθεμα-
τικά αυτής απαλλάσσονται του φόρου ει-
σοδήματος, επί 15ετία από της ενάρξεως 
λειτουργίας της τραπέζης. 

 Ναυτιλιακές τρά-
πεζες. 

ΑΝ 1321/72 
(άρθρο 14, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
10 Η εταιρεία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οι-

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

Τα επενδυτικά σχήματα 
παροχής επιχειρηματικού 
κεφαλαίου ιδρύονται ειδικά 
για το σκοπό αυτό και διέ-
πονται από τη νομοθεσία 
κράτους-μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

ΤΑΝΕΟ ΑΕ Ν. 2843/00 
(άρθρο 28, 
παρ. 9,  
περ. β) 
Ν. 2992/02 
(άρθρο 8, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη  

Λόγοι οικονομι-
κής ανάπτυξης – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο/βιομηχανία 
/βιοτεχνία). 

  

         
11 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-

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 (ε-
μπόριο/ βιομη-
χανία/ βιοτεχνί-
α). 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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

         
12 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 (ΦΕΚ 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 σημαία που α-
νήκει στην κυριότητα αλλοδαπής εται-
ρείας. 

Πλοίο με ξένη σημαία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλοίο με ελληνική σημαία. 

Αλλοδαπή εται-
ρεία, πλοιοκτήτρια 
πλοίου με ξένη 
σημαία. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 26) 
Ν. 3091/02 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
13 Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις πα-

ντός τύπου και μορφής που δύνανται να 
εγκατασταθούν στην Ελλάδα κατά τις δι-
ατάξεις του Α.Ν. 89/1967 απαλλάσσο-
νται της φορολογίας εισοδήματος για ό-
λες τις δραστηριότητες αυτών οι οποίες 
ρητώς εγκριθούν. 

Έκδοση Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΚΥΑ) για τη χο-
ρήγηση άδειας εγκατάστα-
σης. 

Αλλοδαπές ναυτι-
λιακές επιχειρή-
σεις. 

Α.Ν. 378/68 
(άρθρο 1, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
14 Τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδα-

πών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή 
μορφής, που πληρούν όμως τις προϋπο-
θέσεις που αναγράφονται στη διπλανή 
στήλη, απαλλάσσονται του φόρου εισο-

α) Διαχείριση, εκμετάλλευ-
ση, ναύλωση κ.λπ. πλοί-
ων με ελληνική ή ξένη 
σημαία πάνω από 500 
κόρους ολικής χωρητικό-

Γραφεία ή υποκα-
ταστήματα αλλο-
δαπών επιχειρή-
σεων. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 25) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
δήματος. τητας. 

β) Κάλυψη με εισαγωγή συ-
ναλλάγματος μη υπο-
χρεωτικά εκχωρητέου: 

 i) των ετήσιων δαπανών 
λειτουργίας τους 
στην Ελλάδα με ισό-
ποσο τουλάχιστον 
50.000 δολαρίων 
ΗΠΑ και 

 ii) όλων γενικά των 
πληρωμών στην Ελ-
λάδα για λογαριασμό 
τους ή για λογαρια-
σμό τρίτων. 

         
15 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. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
 Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΤΑ 
       

         
1 Τα τεκμαρτά εισοδήματα από οικοδομές 

που ανήκουν σε δημόσιες, δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύ-
σεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή 
χωρίς νομική προσωπικότητα και σε δη-

Οι οικοδομές χρησιμοποι-
ούνται για την εγκατάσταση 
και λειτουργία των επιχει-
ρήσεων. 

Δημόσιες, δημοτι-
κές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις 
κερδοσκοπικού 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επιδι-
ωκόμενου σκο-
πού – Ειδικές 
δράσεις στο εσω-
τερικό. 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μόσια ή δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα. 

χαρακτήρα. 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα εισοδήματα 
από οικοδομές γενικά και από εκμίσθω-
ση γαιών που ανήκουν στους Ιερούς 
Ναούς, στις Ιερές Μητροπόλεις, στις Ιε-
ρές Μονές του Αγίου Όρους, στην Ιερά 
Μονή Πάτμου, στην Ιερά Μονή Σινά, 
στην Αποστολική Διακονία, στον Πανάγιο 
Τάφο, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, στα Πατριαρχεία 
Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας, στην Ιε-
ρά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, καθώς και 
στις Ιερές Σταυροπηγιακές Μονές Κύ-
πρου, στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 
που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώ-
νται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγ-
μένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και 
στα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα. 

  ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1, 
περ. β και δ, 
όπως ισχύ-
ουν μετά την 
τροποποίησή 
τους με τις 
παρ. 1 και 2 
του άρθρου 
2 του  
ν. 3296/04) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επιδι-
ωκόμενου σκο-
πού - Πολιτι-
σμός (θρησκεία). 

3.379 57.233.799 

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα τεκμαρτά ει-
σοδήματα από ακίνητα τα οποία ανή-
κουν σε αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύ-
ματα και δόγματα. 

α) Όρος της αμοιβαιότητας. 
β) Τα ακίνητα να χρησιμο-

ποιούνται για την τέλεση 
της λατρείας και τη διε-
ξαγωγή υπηρεσιών θρη-
σκευτικής φύσης των 
δογμάτων. 

Ξένα θρησκεύμα-
τα και δόγματα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους θρη-
σκευτικής ισότη-
τας – Πολιτισμός 
(θρησκεία). 

  

         
4 Απαλλάσσονται τα κέρδη από την πώλη-

ση των ακινήτων στην εταιρεία ειδικού 
σκοπού. 

Εμφάνιση σε λογαριασμό 
ειδικού αφορολόγητου α-
ποθεματικού. 

Εταιρεία ειδικού 
σκοπού. 

Ν. 3156/03  Διευκόλυνση της 
πραγματοποίη-
σης επενδύσεων 
σε ακίνητα - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα- α) Όρος της αμοιβαιότητας. Ξένα κράτη. ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι- Διευκόλυνση δι-   
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τος νομικών προσώπων τα τεκμαρτά ει-
σοδήματα από ακίνητα τα οποία ανή-
κουν σε ξένα κράτη. 

β) Τα ακίνητα να χρησιμο-
ποιούνται για την εγκα-
τάσταση των πρεσβειών 
και προξενείων των κρα-
τών αυτών. 

103, παρ. 1, 
περ. στ) 

στη πλωματικών 
σχέσεων με τα 
ξένα κράτη – 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

         
 Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 
       

         
1 Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος 

οι τόκοι ομολογιακών δανείων του Δημο-
σίου διάρκειας δύο (2) ετών ή και μεγα-
λύτερης. 

Ο αρχικός κάτοχος των τίτ-
λων των δανείων αυτών δια-
κρατεί τόσο τα σώματα αυ-
τών, όσο και τα τοκομερίδιά 
τους, μέχρι την ημερομηνία 
λήξης τους. 
Έκδοση υπουργικής από-
φασης για περαιτέρω καθο-
ρισμό προϋποθέσεων. 

Νομικό πρόσωπο 
που κατέχει τους 
τίτλους (σώμα και 
τοκομερίδια) κατά 
τη δέκατη εργάσι-
μη ημέρα μετά 
την έκδοσή τους. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 12, 
παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο οι τόκοι 

που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια 
που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων σε ευρώ ή συνάλλαγμα στο 
εξωτερικό, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος 
αυτών είναι κάτοικος Ελλάδας ή αλλο-
δαπός. 

Έκδοση των όρων της εν 
λόγω τράπεζας στο εξωτερι-
κό. 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί κ.λπ. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 6, 
παρ. 3, 
περ. ζ, 
άρθρο 12, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του ανα-
πτυξιακού χα-
ρακτήρα της 
τράπεζας – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

  

         
3 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 

τόκων των ομολογιών δανείων που εκδί-
δει το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και από 
επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα 
για τους επενδυτές μόνιμους κατοίκους 
εξωτερικού. 

Δικαιούχος επενδυτής μό-
νιμος κάτοικος εξωτερικού. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις, μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

Ν. 2682/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 1) 
Ν. 2789/00 
(άρθρο 26, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Προσέλκυση ξέ-
νων επενδυτών – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Απαλλαγή της πρόσθετης αξίας που 

προκύπτει επ’ ωφελεία των μεριδιούχων 
Κατά το μέρος που εμπερι-
έχεται (η πρόσθετη αξία) 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, υποκα-

Ν. 2238/94 
(άρθρο 6, 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά 
μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτή-
σης από το φόρο εισοδήματος. 

στα διανεμόμενα κέρδη του 
νομικού προσώπου (μερί-
σματα, κ.λπ.) φορολογείται 
με τις γενικές διατάξεις.  
Κατά το μέρος που δεν ε-
μπεριέχεται, θα φορολογεί-
ται με τις γενικές διατάξεις 
όταν κεφαλαιοποιηθεί ή δι-
ανεμηθεί στο μέλλον. 

ταστήματα αλλο-
δαπών κ.λπ. 

παρ. 3, 
περ. ι) 

– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
5 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) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
6 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 

εισοδημάτων από κινητές αξίες που α-
ποκτούν τα αμοιβαία κεφάλαια από την 
ημεδαπή ή αλλοδαπή. 

Για τους τόκους ομολογια-
κών δανείων, οι τίτλοι από 
τους οποίους προκύπτουν, 
θα πρέπει να έχουν απο-
κτηθεί τουλάχιστον 30 ημέ-
ρες πριν από το χρόνο που 
έχει ορισθεί για την εξαρ-
γύρωση των τοκομεριδίων. 

ΑΕ, ΕΠΕ, κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ, τα οποία 
είναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ. 

Ν. 3283/04 
(άρθρο 33, 
παρ. 3), ό-
πως αντικα-
ταστάθηκε 
με την παρ. 
1 του άρ-
θρου 15 του 
ν. 3522/06 
(ΦΕΚ Α’  
276). 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
7 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 

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

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη με την 
επιφύλαξη 
αλλαγής 
του καθε-

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επι-
τοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου 
κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα.  Με την 
καταβολή του φόρου (10%) εξαντλείται 
και η φορολογική υποχρέωση των μερι-
διούχων του. 

βαίου Κεφαλαίου 
Ακινήτων. 

στώτος φο-
ρολογίας 
από Σχέδιο 
Οδηγίας 
της ΕΕ. 

         
8 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 
ΑΤΕ, ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ, Τράπεζα Επεν-
δύσεων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Ελληνικές Εξαγωγικές ΑΕ, ΕΟΜΜΕΧ 
και δημόσιες οργανισμούς ή δημόσιες 
επιχειρήσεις, 

β) σε βιομηχανικές και μεταλλευτικές 
επιχειρήσεις για παραγωγικές επεν-
δύσεις. 

Τα 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 Τράπεζα 
της Ελάδος. 

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. 

  

         
9 Η πιο πάνω απαλλαγή αφορά και τους 

τόκους δανείων που χορηγούν διεθνείς 
χρηματοδοτικοί οργανισμοί, η Ευρωπαϊ-
κή Τράπεζα 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 
Τράπεζα 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. 

  

         
10 Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου  Εταιρείες επενδύ- Ν. 3522/06 Απεριόρι- Ανάπτυξη κεφα-   
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
υποχρεούνται σε καταβολή φόρου με 
συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύο-
ντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου 
Αναφοράς) προσαυξανόμενου κατά μία 
(1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται 
επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των ε-
πενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε 
τρέχουσες τιμές.  Με την καταβολή του 
φόρου (10%) από την Εταιρεία Επενδύ-
σεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση και των μετό-
χων. 

σεων χαρτοφυλα-
κίου. 
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
της παρ. 1 του 
άρθρου 101 του 
ΚΦΕ, που είναι 
μέτοχοι της ΕΕΧ.  

(άρθρο 15 
παρ. 4) 

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

         
11 Τα εισοδήματα που αποκτούν από κινη-

τές αξίες γενικά του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού οι εταιρείες επενδύσεων σε 
ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται του 
φόρου εισοδήματος. 

 ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα, 
μέτοχοι της Εται-
ρείας Επενδύσεων 
σε Ακίνητη Περι-
ουσία. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15, 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
12 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. Σε αντίθετη περίπτωση, παρα-
κρατείται φόρος με τις διατάξεις των άρθ.  
12 και 54 του ΚΦΕ και με αυτή την πα-
ρακράτηση εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση της εταιρείας επενδύσεων 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. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
13 Απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδή-

ματος και δεν υπόκεινται σε παρακράτη-
ση φόρου τα εισοδήματα από κινητές α-
ξίες που αποκτούν τα Α/Κ από την ημε-
δαπή ή την αλλοδαπή. 

Οι τόκοι να έχουν αποκτη-
θεί τουλάχιστον 30 ημέρες 
πριν από το χρόνο που έχει 
ορισθεί για την εξαργύρωση 
των τοκομεριδίων. 

Α/Κ και μερι-
διούχοι αυτών. 

Ν. 3283/04 
(άρθρο 33) 
Ν. 3522/06 
(άρθρο 15, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

14 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-
τος οι τόκοι που προκύπτουν από έντοκα 
γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και 
οι οποίοι αποκτώνται από επενδυτές μό-
νιμους κατοίκους αλλοδαπής. 

Δικαιούχος επενδυτής μό-
νιμος κάτοικος εξωτερικού. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις, μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 12, 
παρ. 9, περ. 
δ) 

Απεριόρι-
στη 

Προσέλκυση ξέ-
νων επενδυτών – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
15 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος οι τόκοι που προκύπτουν από κα-
λυμμένες ομολογίες που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 
3601/2007, όταν καταβάλλονται σε μό-
νιμους κατοίκους εξωτερικού. 

Δικαιούχος επενδυτής μό-
νιμος κάτοικος εξωτερικού. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις, μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

Ν. 3746/09 
(άρθρ. 69, 
παρ. 9) 

Απεριόρι-
στη 

Προσέλκυση ξέ-
νων επενδυτών –
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα κέρδη που προκύπτουν από την 
πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών (ΧΑ), οι οποίες έχουν 
αποκτηθεί έως 31/12/2009. 

Κέρδη που προκύπτουν 
από βιβλία Γ΄ κατηγορίας. 
Μη διανομή ή κεφαλαιο-
ποίηση, αλλά εμφάνιση σε 
λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες, 
ΕΠΕ, δημόσιες 
επιχειρήσεις, συ-
νεταιρισμοί, υπο-
καταστήματα αλ-
λοδαπών εταιρειών 
εγκατεστημένων 
στη χώρα μας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
38) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς και 
κάλυψη ζημιών 
στο μέλλον από 
την ίδια αιτία – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

286 135.552.545 

         
2 Τα κέρδη από τη μεταβίβαση απαιτήσε-

ων στην εταιρεία ειδικού σκοπού, η σύ-
ναψη συμβάσεων παραγώγων χρηματο-
οικονομικών μέσων ή συμβάσεων δανεί-
ων ή πιστώσεων, απαλλάσσονται από το 
φόρο εισοδήματος. 

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. 

  

         
3 Η μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών σε 

ακίνητη περιουσία, μη εισηγμένων στο 
ΧΑ, απαλλάσσεται από το φόρο της παρ. 
2 του άρθρου 13 του ν. 2238/94. 

 Εταιρείες μη ει-
σηγμένες στο ΧΑ. 

Ν. 2778/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
4 Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί απαλλάσ-

σονται του φόρου εισοδήματος για την 
υπεραξία που προκύπτει από την πώλη-
ση οικοπέδων στα μέλη τους. 

Η υπεραξία να εμφανίζεται 
σε ειδικό λογαριασμό απο-
θεματικού και να χρησιμο-
ποιηθεί μόνο για την εκτέ-
λεση έργων κοινής ωφέλει-
ας, μέσα στον οικισμό. 

Οικοδομικοί συνε-
ταιρισμοί. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Για τη σωστή 
ρυμοτόμηση, 
ασφάλεια κ.λπ. 
των οικισμών – 
Οικιστική ανά-
πτυξη (πολεοδο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το σχετικό φόρο ει-

σοδήματος νομικών προσώπων τα κέρδη 
που πραγματοποιούν οι εταιρείες παρο-
χής επιχειρηματικού κεφαλαίου από τη 
μερική ή ολική πώληση των μετοχών ή 
των εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων 
στις οποίες συμμετέχουν. 

Τα κέρδη να προέρχονται 
από τη συμμετοχή τους σε 
επιχειρήσεις που αναλαμ-
βάνουν επενδύσεις υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομί-
ας και να εμφανίζονται σε 
λογαριασμό ειδικού αποθε-
ματικού για την κάλυψη 
μελλοντικών ζημιών από 
την πώληση χρεογράφων.  

Εταιρείες παροχής 
επιχειρηματικού 
κεφαλαίου. 

Ν. 1775/88 
(άρθρο 5, 
παρ. 1) 
Ν. 2166/93 
(άρθρο 8, 
παρ. 15) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
6 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). 

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 2, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Για την κάλυψη 
κινδύνου από 
την άσκηση σχε-
τικής επιχειρη-
ματικής δρα-
στηριότητας – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
7 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα κεφαλαιακά κέρδη από συναλλα-
γές σε παράγωγα προϊόντα (των υποπε-
ριπτώσεων γγ΄ έως ζζ΄ της περίπτωσης α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
2396/1996 και της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 
3371/2005) που διαπραγματεύονται 
στην αγορά παραγώγων του ΧΑ ή σε αλ-

Η απαλλαγή παρέχεται με 
την προϋπόθεση ότι τα κέρ-
δη εμφανίζονται σε λογα-
ριασμό ειδικού αποθεματι-
κού με προορισμό το συμ-
ψηφισμό ζημιών που τυχόν 
θα προκύψουν στο μέλλον 
από την ίδια αιτία. Σε περί-
πτωση διανομής ή διάλυσης 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 38, 
παρ. 5, όπως 
αντικατα-
στάθηκε με 
την παρ. 1 
του άρθρου 
7 του 
ν.3522/06) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
αγοράς χρημα-
τιστηριακών πα-
ραγώγων – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
λοδαπό χρηματιστήριο παραγώγων ή σε 
άλλη οργανωμένη αγορά. 

της επιχείρησης τα κέρδη 
αυτά φορολογούνται. 

         
8 Ειδικά για το φόρο εισοδήματος επί της 

υπεραξίας που προκύπτει κατά την ει-
σφορά σε είδος προς την Εταιρεία Επεν-
δύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία  
(ΕΕΠΝ) ή κατά τη λύση αυτής, ισχύουν 
οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των 
άρθρων 2, 25 και 26 του ν. 27/1975 
(ΦΕΚ 77Α) απαλλαγές. 

 Όλα τα νομικά 
πρόσωπα. 

Ν. 2843/00 
(άρθρο 23, 
παρ. 3) 
Ν. 2992/02 
(άρθρο 5, 
παρ. 19) 

 Κίνητρο για τη 
σύσταση ΕΕΠΝ 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
 ΣΤ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

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

       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα εισοδήματα 
που απαλλάσσονται της φορολογίας με 
βάση σύμβαση που έχει κυρωθεί με νό-
μο.  Τα εισοδήματα αυτά είναι από δι-
καιώματα, τόκους και μερίσματα για τα 
οποία ισχύουν τα ακόλουθα: 
Α)  Δικαιώματα
Αντί παρακράτησης με 20% που προ-
βλέπεται από το άρθρο 13 του ΚΦΕ 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. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1 
περ. ιβ). 

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% 

 Φορολογικός κά-
τοικος ΗΠΑ. 

ΝΔ 2548/53     

 2.  Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο: 0  Φορολογικός κά-
τοικος Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

ΝΔ 2732/53     

 3. Ελλάδα – Σουηδία  Φορολογικός κά- ΝΔ 4300/63     
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
α) κινηματογραφικά: 0 
β) λοιπά: πέντε τοις εκατό (5%) 

τοικος Σουηδίας. 

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Γαλλίας. 

ΝΔ 4386/64     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ιταλίας. 

ΝΔ 23/67, 
ΝΔ 173/67, 
Ν. 1927/91 

    

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

ΝΔ 52/1967     

 7. Ελλάδα – Κύπρος:  
α) πέντε τοις εκατό (5%) για κινηματο-
γραφικά 
β) Λοιπά: μηδέν (0%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Κύπρου. 

ΝΔ 
573/1968 

    

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Βελγίου. 

ΝΔ 117/69 
ΝΔ 3407/05 

    

 9. Ελλάδα – Αυστρία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

Με την προϋπόθεση της 
άνω του 50% συμμετοχής 
στο κεφάλαιο της καταβάλ-
λουσας εταιρείας. 

Φορολογικός κά-
τοικος Αυστρίας. 

ΝΔ 994/71     

 10. Ελλάδα – Φιλανδία:  
α) πνευματικά: μηδέν (0%) 
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Φιλανδίας. 

Ν. 1191/81     

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

 Φορολογικός 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%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ουγγαρίας. 

Ν. 1496/84     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ελβετίας. 

Ν. 1502/84     

 14.  Ελλάδα – Τσεχία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Τσεχίας. 

Ν. 1838/89     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Σλοβακίας 

Ν. 1838/89     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Νορβηγίας. 

Ν. 1924/91     
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 17. Ελλάδα – Πολωνία: δέκα τοις εκατό 

(10%) 
 Φορολογικός κά-

τοικος Πολωνίας. 
Ν. 1939/91     

 18.  Ελλάδα – Δανία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Δανίας. 

Ν. 1986/91     

 19.  Ελλάδα – Ρουμανία: 
α) πνευματικά-κινηματογραφικά: πέντε 
τοις εκατό (5%) 
β)  λοιπά: επτά τοις εκατό (7%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ρουμανίας. 

Ν. 2279/95     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Βουλγαρί-
ας. 

Ν. 2255/94 
Ν. 2927/01 

    

 21. Ελλάδα – Λουξεμβούργο: 
α)  κινηματογραφικά: πέντε τοις εκατό 
(5%) 
β)   λοιπά: επτά τοις εκατό (7%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Λουξεμ-
βούργο. 

Ν. 2319/95     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Κορέας. 

Ν. 2571/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισραήλ. 

Ν. 2572/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Κροατίας. 

Ν. 2653/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ουζμπεκι-
στάν. 

Ν. 2659/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Αλβανίας. 

Ν. 2755/99     

 27. Ελλάδα – Ισπανία: έξι τοις εκατό 
(6%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισπανίας. 

Ν. 3015/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Πορτογαλί-
ας. 

Ν. 3009/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Αρμενίας. 

Ν. 3014/02     

 30. Ελλάδα – Γεωργία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Γεωργίας. 

Ν. 3045/02     

 31. Ελλάδα – Ν. Αφρική: 
α) πνευματικά – κινηματογραφικά – 
καλλιτεχνικά – επιστημονικά: 5% 
β) λοιπά: 7% 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ν. Αφρι-
κής. 

Ν. 3085/02     
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 32. Ελλάδα – Ουκρανία: δέκα τοις εκατό 

(10%) 
 Φορολογικός κά-

τοικος Ουκρανίας. 
Ν. 3046/02     

 33. Ελλάδα – Σλοβενία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Σλοβενίας. 

Ν. 3084/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Τουρκίας. 

Ν. 3228/04     

 35.  Ελλάδα – Ιρλανδία: πέντε τοις εκατό 
(5%)  

 Φορολογικός κά-
τοικος Ιρλανδίας. 

Ν. 3300/04     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Κίνας. 

Ν. 3331/05     

 37.  Ελλάδα – Κουβέιτ: Δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Κουβέιτ. 

Ν. 3330/05     

 38.  Ελλάδα – Λετονία:  
α)  βιομηχανικά – εμπορικά -  επιστημο-
νικά: πέντε τοις εκατό (5%) 
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Λετονίας. 

Ν. 3318/05     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Μεξικού. 

Ν. 3406/05     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ρωσίας. 

Ν. 3047/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Αιγύπτου. 

Ν. 3484/06     

 42. Ελλάδα – Ισλανδία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισλανδίας. 

Ν. 3684/08     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Μάλτας. 

Ν. 3681/08     

 44. Ελλάδα – Εσθονία: 
α) βιομηχανικό-εμπορικό-επιστημονικό 
εξοπλισμό: πέντε τοις εκατό (5%) 
β)  λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 
 

 Φορολογικός κά-
τοικος Εσθονίας. 

Ν. 3682/08     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ινδίας. 

ΝΔ 4580/66     

 46. Ελλάδα-Μολδαβία: Οκτώ τοις εκατό 
(8%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Μολδαβίας. 

Ν. 3357/05     

 47. Ελλάδα-Λιθουανία: 
α) βιομηχανικά – εμπορικά - επιστη-
μονικά: πέντε τοις εκατό (5%) 
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Λιθουανί-
ας. 

Ν. 3356/05     
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         
         
 Β)  Τόκοι        
 Αντί παρακράτησης φόρου με το συντε-

λεστή φορολογίας είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) που προβλέπονται από την παρ. 2 
του άρθρου 114 του ΚΦΕ ισχύουν οι α-
κόλουθοι συντελεστές ανά συμβατική 
χώρα:  

α) Μη υπαγωγή του δανείου 
στις διατάξεις του ν. 
4171/61. 

β) Εκτός τόκων από ομολο-
γιακά δάνεια του Ελλη-
νικού Δημοσίου και ελ-
ληνικών επιχειρήσεων. 

  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%. 

Φορολογικός κά-
τοικος ΗΠΑ. 

ΝΔ 2548/53     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

ΝΔ 2732/53     

 3. Ελλάδα-Σουηδία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Σουηδίας. 

ΝΔ 4300/63     

 4. Ελλάδα-Γαλλία: δέκα τοις εκατό  Φορολογικός κά- ΝΔ 4386/64     
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
(10%) τοικος Γαλλίας. 

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ινδίας. 

ΝΔ 4580/66     

 6. Ελλάδα-Ιταλία: δέκα τοις εκατό (10%)  Φορολογικός κά-
τοικος Ιταλίας. 

ΝΔ 1927/91     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Γερμανίας. 

ΑΝ 52/67     

 8. Ελλάδα-Κύπρος: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός 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%). 

 Φορολογικός κά-
τοικος Βελγίου. 

Ν. 3407/05     

 10. Ελλάδα-Αυστρία: μηδέν τοις εκατό 
(0%), με εξαίρεση τους τόκους κρατικών 
ομολογιών που φορολογούνται με βάση 
την ελληνική νομοθεσία. 

Με την προϋπόθεση της 
άνω του 50% συμμετοχής 
στο κεφάλαιο της καταβάλ-
λουσας εταιρείας. 

Φορολογικός κά-
τοικος Αυστρίας. 

ΝΔ 994/71     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Φινλανδί-
ας. 

Ν. 1191/81     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ολλανδίας. 

Ν. 1455/84     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ουγγαρίας. 

Ν. 1496/84     

 14. Ελλάδα-Ελβετία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ελβετίας. 

Ν. 1502/84     

 15. Ελλάδα-Τσεχία και Σλοβακία: δέκα 
τοις εκατό (10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Τσεχίας και 
Σλοβακίας. 

Ν. 1838/89     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Νορβηγίας 

Ν. 1924/91     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Πολωνίας. 

Ν. 1939/91     

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

Ν. 1986/91     

 19. Ελλάδα-Ρουμανία: δέκα τοις εκατό  Φορολογικός κά- Ν. 2779/95     
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
(10%) τοικος Ρουμανίας. 

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Βουλγαρίας 

Ν. 2255/94 
Ν. 2927 /01 

    

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Λουξεμ-
βούργου. 

Ν. 2319/95     

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

Ν. 2571/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισραήλ. 

Ν. 2572/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Κροατίας. 

Ν. 2653/98     

 25.  Ελλάδα-Ουζμπεκιστάν: δέκα τοις 
εκατό (10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ουζμπεκι-
στάν. 

Ν. 2659/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Αλβανίας. 

Ν. 2755/99     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισπανίας. 

Ν. 3015/02     

 28. Ελλάδα-Πορτογαλία: δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Πορτογαλί-
ας. 

Ν. 3009/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Αρμενίας. 

Ν. 3014/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Γεωργίας. 

Ν. 3045/02     

 31. Ελλάδα-Ν. Αφρική: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ν. Αφρι-
κής. 

Ν. 3085/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ουκρανίας. 

Ν. 3046/02     

 33. Ελλάδα-Σλοβενία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Σλοβενίας. 

Ν. 3084/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Τουρκίας. 

Ν. 3228/04     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ιρλανδίας. 

Ν. 3300/04     

 36. Ελλάδα-Κίνα: δέκα τοις εκατό (10%) 
Για δάνεια από κυβέρνηση, την κύρια 

 Φορολογικός κά-
τοικος Κίνας. 

Ν. 3331/05     

 126



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Κεντρική Τράπεζα Κίνας ή χρηματοπι-
στωτικό οργανισμό το κεφάλαιο του ο-
ποίου κατέχεται από την κυβέρνηση: 
μηδέν (0%) 

 37. Ελλάδα-Κουβέιτ: πέντε τοις εκατό 
(5%) 
Όμως αν οι δικαιούχοι των τόκων είναι: 
α) το κράτος του Κουβέιτ ή διαίρεσή του, 
β) η Κεντρική Τράπεζα του Κουβέιτ ή 
γ) οργανισμός μετά από ανταλλαγή εγ-
γράφου: μηδέν (0%). 

 Φορολογικός 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 Τράπεζά 
της: μηδέν (0%). 

 Φορολογικός 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 Τράπε-
ζά της: μηδέν (0%) 

 Φορολογικός 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 Τράπε-
ζά του ή κρατικά χρηματοοικονομικά ι-
δρύματα που χορηγούν δάνεια διάρκειας 
μικρότερης των 3 ετών: μηδέν (0%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Μεξικού. 

Ν. 3406/05     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Μολδαβίας. 

Ν. 3357/05     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ρωσίας. 

Ν. 3047/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Αιγύπτου. 

Ν. 3484/06     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισλανδίας. 

Ν. 3684/08     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Μάλτας. 

Ν. 3681/08     

 46. Ελλάδα – Εσθονία: δέκα τοις εκατό  Φορολογικός κά- Ν. 3682/08     
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
(10%) τοικος Εσθονίας. 

         
 Γ)  Μερίσματα        
 Αντί παρακράτησης φόρου με το συντε-

λεστή δέκα τοις εκατό (10%) που προ-
βλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 54 
του ΚΦΕ ισχύουν οι ακόλουθοι (ευνοϊκό-
τεροι) συντελεστές ανά συμβατική χώρα: 

       

         
 1. Ελλάδα – Αλβανία: πέντε τοις εκατό 

(5%) 
 Φορολογικός κά-

τοικος Αλβανίας. 
Ν. 2755/99     

 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. 

Φορολογικός 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Βελγίου. 

Ν. 3407/05     

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

 Φορολογικός 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. 

Φορολογικός 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Ιρλανδίας. 

Ν. 3300/04     
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 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. 

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

Φορολογικός κά-
τοικος Ισπανίας. 

Ν. 3015/02     

 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. 

Φορολογικός 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. 

Φορολογικός 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 Τράπεζα του 
Κουβέιτ, γ) άλλοι κυβερνητικοί οργανι-
σμοί ή οικονομικά ιδρύματα. 

 Φορολογικός 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 

Φορολογικός κά-
τοικος Κροατίας. 

Ν. 2653/98     
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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

 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Λετονίας. 

Ν. 3318/98     

 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. 

Φορολογικός 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. 

Φορολογικός 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. 

Φορολογικός 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Νοτίου Α-
φρικής. 

Ν. 3085/02     
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 18. Ελλάδα-Ουζμπεκιστάν: οκτώ τοις 

εκατό (8%) 
 Φορολογικός 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Ουκρανίας. 

Ν. 3046/02     

 20. Ελλάδα-Ρωσία: 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Ρωσίας. 

Ν. 3047/02     

 21. Ελλάδα-Σουηδία: μηδέν τοις εκατό 
(0%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Σουηδίας. 

Ν. 4300/63     

         
 Ζ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα κέρδη από την 
εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων υπό 
ελληνική σημαία, που αποκτώνται από 
ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, συνεται-
ρισμούς ή ενώσεις τους, τα οποία υπό-
κεινται σε ειδικό φόρο για πλοία, όπως 
αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Τα πλοία να είναι υπό ελ-
ληνική σημαία και να φο-
ρολογούνται βάσει του ν. 
27/1975. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες, συ-
νεταιρισμοί ή ενώ-
σεις τους που έ-
χουν κέρδη από 
εκμετάλλευση ι-
διόκτητων πλοίων 
υπό ελληνική ση-
μαία. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1 
περ. ζ). 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα κέρδη από την 
εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη σημαία 
και αεροσκαφών που πραγματοποιούν 
στην Ελλάδα οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, 
με τον όρο της αμοιβαιότητας. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1 
περ. η). 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 
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2.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

3 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων τα εισοδήματα 
που αποκτούν συνεταιρισμοί πρώτου, 
δευτέρου και τρίτου βαθμού που χαρα-
κτηρίζονται από το νόμο ως αγροτικοί 
από δραστηριότητες που εμπίπτουν 
στους σκοπούς που καθορίζονται από τις 
διατάξεις του καταστατικού τους, με ε-
ξαίρεση τα εισοδήματα από ακίνητα και 
από κινητές αξίες. 

Στην απαλλαγή δεν περι-
λαμβάνονται τα κέρδη και 
εισοδήματα που ορίζονται 
με τις διατάξεις της περ. θ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 103. 

Αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί πρώτου, 
δεύτερου και τρί-
του βαθμού. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1 
περ. θ). 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Αγροτική 
ανάπτυξη (γεωρ-
γία/ δάση). 

  

         
4 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. 

Αλλοδαπές τεχνι-
κές επιχειρήσεις. 

Ν. 4171/61 
(άρθρο 9, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
5 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. 

Το 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 Υπουργείο Οικονο-
μίας και Οικονομικών τρα-
πεζική εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης τράπεζας 
εσωτερικού ή εξωτερικού 
ύψους 25.000 δολαρίων 
ΗΠΑ με τον περιορισμό ότι 
δε διανέμονται. 

Ελληνικές τεχνι-
κές επιχειρήσεις. 

Ν. 4171/61 
(άρθρο 9, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
6 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) 

Απεριόρι-
στη 

Για την κάλυψη 
κινδύνου από 
την άσκηση σχε-
τικής επιχειρη-
ματικής δρα-
στηριότητας – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
7 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 

μη διανεμομένων κερδών από την άσκη-
ση εργασιών ασφάλισης πλοίων και αε-
ροσκαφών ή από την περιουσία της επι-
χείρησης ή οποιαδήποτε άλλη πηγή που 
αφορά στις ασφαλίσεις αυτές που μετα-
φέρονται σε αποθεματικό. 

Μέχρι την εξίσωση του α-
ποθεματικού με το ύψος 
του απαιτούμενου κεφαλαί-
ου για την άσκηση ασφαλί-
σεων πλοίων και αεροσκα-
φών σύμφωνα με το άρθρο 
17 του π.δ. 400/1970 ή 
εφόσον πρόκειται για επι-
χείρηση που ασκεί μόνο 
ασφαλίσεις πλοίων και αε-
ροσκαφών προς το ύψος 
του κεφαλαίου της. 

Ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν.Δ. 551/70 
(άρθρο 3, 
παρ. γ) 
Π.Δ. 118/85 
(άρθρο 35, 
παρ. 3) 
 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση του 
κεφαλαίου των 
επιχειρήσεων 
αυτών – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
8 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). 

  

         
9 Η υπεραξία που πραγματοποιείται λόγω 

εκποίησης του πλοίου, είσπραξης ασφα-
λιστικής αποζημίωσης ή οποιαδήποτε 
άλλη αιτία απαλλάσσεται της φορολογίας 
εισοδήματος. 

Η ΝΕΠΑ είναι  πλοιοκτή-
τρια. 

ΝΕΠΑ, μέτοχοι 
ΝΕΠΑ. 

Ν. 27/75 
Β. 3182/03 
(άρθρο 37, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
σύσταση ΝΕΠΑ 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
10 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος οι καταθέσεις και τα προς την εται-
ρεία δάνεια των μετόχων.  Η απαλλαγή 
δεν περιλαμβάνει τους τόκους.  Επίσης, 
απαλλάσσεται η κεφαλαιοποίηση των 
κερδών και η μη ανάληψη από τους με-
τόχους των κερδών. 

 ΝΕΠΑ (εταιρεία). Ν. 27/75 
Ν. 3182/03 
(άρθρο 37, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
σύσταση ΝΕΠΑ 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
11 Τα 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). 

  

         
12 Απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήμα-

τος η υπεραξία που προκύπτει από την 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
της ΕΡΤ ΑΕ. 

Αποκλειστικός σκοπός η 
λογιστική αποκατάσταση 
της σχέσης ιδίων κεφαλαίων 
και μετοχικού κεφαλαίου 
του ισολογισμού. 

ΕΡΤ ΑΕ Ν. 2328/95 
(άρθρο 14, 
παρ. 21) 
Ν. 3220/04 
(άρθρο 41) 

Απεριόρι-
στη 

Λογιστική απο-
κατάσταση της 
σχέσης ιδίων 
κεφαλαίων και 
μετοχικού κε-
φαλαίου του ι-
σολογισμού της 
εταιρείας «ΕΡΤ 
ΑΕ» - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

  

         
13 Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις από α-

σφαλιστήρια που συνάπτει ο Οργανισμός 
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων  
(ΟΑΕΠ), απαλλάσσονται από το φόρο ει-
σοδήματος. 

 Επιχειρήσεις που 
συνάπτουν ασφα-
λίσεις με τον  
ΟΑΕΠ. 

Ν. 1796/88 
(άρθρο 16, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση εξα-
γωγών - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
14 Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγ-

γυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότη-
σης, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και η 
εξ αυτών απόκτηση εσόδων, απαλλάσσο-

 Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων. 

Ν. 2682/99 
(άρθρο 23, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση επεν-
δυτικής δραστη-
ριότητας - Δρά-
σεις στο εξωτερι-
κό (διεθνείς 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
νται από το φόρο εισοδήματος. σχέσεις). 

         
15 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 
κατά τη χρήση πρώτης εφαρμογής τους. 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες με μετοχές ει-
σηγμένες στο 
Χρηματιστήριο 
Αθηνών (ΧΑ), κα-
θώς και ανώνυμες 
εταιρείες με μετο-
χές μη εισηγμένες 
στο ΧΑ που επιλέ-
γουν τους τακτι-
κούς κατά νόμο 
ελεγκτές τους από 
το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογι-
στών (ΣΟΕΛ). 

Ν. 2992/02 
(άρθρο 1, 
παρ. 5) 

Η απαλλα-
γή αφορά 
μόνο την 
πρώτη 
χρήση ε-
φαρμογής 
των ΔΛΠ 
και δια-
χειριστικές 
χρήσεις 
που λή-
γουν μετά 
την 
31/12/02. 

Λόγω υποχρεω-
τικής εφαρμο-
γής των ΔΛΠ 
από όλες τις χώ-
ρες της ΕΕ μέ-
χρι το 2005 – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
16 Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης του πο-

σού της υπεραξίας της παρ. 1 του άρ-
θρου 15 του ν. 3229/04, αυτό δεν υπό-
κειται σε φορολογία εισοδήματος. 

Αναπροσαρμογή της αξίας 
των εδαφικών εκτάσεων. 

Τραπεζικές, α-
σφαλιστικές, ει-
σηγμένες στο ΧΑ 
ανώνυμες εταιρεί-
ες, θυγατρικές αυ-
τών. 

Ν. 3229/04 
(άρθρο 15, 
παρ. 2) 
Ν. 3296/04 
(άρθρο 29, 
παρ. 4) 
 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
17 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) 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
 Η. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΛΟΙΠΏΝ 

ΠΟΣΩΝ 
       

         
1 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων που υποβάλλονται σε φο-
ρολογία τα ποσά που καταβάλλονται λό-

Προϋποθέσεις που ορίζο-
νται με τις διατάξεις των 7 
τελευταίων εδαφίων της 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, δημόσι-
ες επιχειρήσεις, 

ΚΦΕ (άρθρα 
31, παρ. 1, 
περ. α,  

Απεριόρι-
στη 

Εξυπηρέτηση 
κοινωνικών λό-
γων – Ειδικές 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
γω δωρεάς και ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 31 παρ. 1 περ. α΄ υποπ. γγ΄. 

παρ. 1 του άρθρου 8 και 
της παρ. 1 του άρθρου 31 
του ν. 2238/94. 

αλλοδαπές επιχει-
ρήσεις. 

υποπ. γγ και 
105)  

δράσεις στο εσω-
τερικό – πολιτι-
σμός – αθλητι-
σμός. 

         
2 Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρή-

σεων εκπίπτει η αξία των κινητών πραγ-
μάτων, των κατοικιών και των κάθε εί-
δους εγκαταστάσεων που δωρίζουν οι ε-
πιχειρήσεις στο Ειδικό Ταμείο Αντιμετώ-
πισης Έκτακτων Αναγκών στους ΟΤΑ και 
μόνιμους κατοίκους των περιοχών που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδη-
λώθηκαν κατά το έτος 2007. 

Η αξία των κινητών πραγ-
μάτων να υπερβαίνει τα 
500 ευρώ ανά έτος. 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, δημόσι-
ες επιχειρήσεις, 
αλλοδαπές επιχει-
ρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρα 
31, παρ. 1, 
περ. α, υ-
ποπ. γγ, και 
105) 

Δωρεές 
που πραγ-
ματοποι-
ούνται από 
1/1/08  
έως  
31/12/09. 

Αντιμετώπιση 
έκτακτης ανά-
γκης – Δημόσια 
ασφάλεια και 
πολιτική προ-
στασία (πολιτική 
προστασία και 
αντιμετώπιση 
καταστροφών). 

  

         
3 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων που υποβάλλονται σε φο-
ρολογία, τα ασφάλιστρα που καταβάλ-
λουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφά-
λιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προ-
σωπικού τους, στα οποία περιλαμβάνεται 
και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιο-
δικά καταβαλλόμενης παροχής σε χρή-
μα, μετά το χρόνο συνταξιοδότησης του 
ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η κά-
λυψη θανάτου ή κινδύνων τυχαίων συμ-
βάντων. 

Το ποσό της έκπτωσης αυ-
τής δεν μπορεί να υπερβεί 
για καθένα από τους ασφα-
λιζόμενους τα 1.500 ευρώ. 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, δημόσι-
ες επιχειρήσεις, 
αλλοδαπές επιχει-
ρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. α, 
υποπ. δδ 
και 105) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρα για 
πρόσθετη ασφά-
λιση προσωπι-
κού - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη (γενι-
κός οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
4 Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης 

εκάστου είναι μέχρι 1.200 ευρώ, δύνα-
νται να αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα 
στη χρήση που αυτά χρησιμοποιήθηκαν 
ή τέθηκαν σε λειτουργία. 

Αξία κτήσης μέχρι 1.200 
ευρώ. 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα της παρ. 
1 του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση 
αποσβέσεων πα-
γίων στοιχείων 
μικρής αξίας - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
5 Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρή- Τηλεργασία. ΑΕ, ΕΠΕ και λοι- ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι- Ανάπτυξη της   
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σεων εκπίπτουν τα ποσά για την αγορά 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογι-
σμικού που παρέχονται στους υπαλλή-
λους της επιχείρησης για τηλεργασία. 

πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

31, παρ. 1, 
περ. ιθ και 
105) 

στη τηλεργασίας - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

         
6 Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογι-

στών και του λογισμικού μπορεί να γίνε-
ται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της 
οποίας τίθενται σε λειτουργία. 

 ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΠΔ 299/03 
(άρθρο 11, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη σύγ-
χρονης τεχνολο-
γίας και εκσυγ-
χρονισμός των 
επιχειρήσεων - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
7 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι δαπάνες επιστημονικής 
και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο 
της πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση 
τις δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλι-
σμό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε 
τρία (3) χρόνια. 
Επιπλέον από τα καθαρά κέρδη αφαιρεί-
ται ποσοστό 50% των πιο πάνω δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση. 

Οι δαπάνες πρέπει να υ-
περβαίνουν μέσα στη χρή-
ση το μέσο όρο των αντί-
στοιχων δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν τις 
δύο προηγούμενες χρήσεις.  
Η πιστοποίηση της πραγμα-
τοποίησης των δαπανών γί-
νεται από το Υπουργείο Α-
νάπτυξης. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ια) 

Δαπάνες 
που πραγ-
ματοποι-
ούνται από 
1/1/09 
μέχρι και 
31/12/10. 

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

  

         
8 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά των προβλέψεων 
για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξό-
δου από την υπηρεσία. 

Το προσωπικό αποζημιώνε-
ται λόγω συνταξιοδότησης. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ιε) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
9 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι ζημιές που προκύπτουν 
από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι ο-

 ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ιζ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη 
κινδύνου. 

του ΚΦΕ. σχεδιασμός). 

         
10 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται σε άγαμα τέκνα του προσωπικού 
μέχρι 25 ετών. 

Θάνατος του γονέα λόγω 
ανωτέρας βίας εντός της ε-
πιχείρησης.  Το πιο πάνω 
ποσό δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει ανά ημερολογιακό 
έτος τα 3.000 ευρώ για κά-
θε δικαιούχο-τέκνο. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. κ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
11 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα έξοδα διανυκτέρευσης 
σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, α-
ντιπροσώπων κ.λπ. 

Το ξενοδοχείο ευρίσκεται 
εντός του Δήμου στη χωρι-
κή αρμοδιότητα του οποίου 
είναι εγκατεστημένη η έδρα 
ή υποκατάστημα της επι-
χείρησης που επιβαρύνεται 
με τα πιο πάνω έξοδα. 
Η αξία των δώρων που γίνο-
νται προς τα πρόσωπα αυτά 
και μέχρι 20 ευρώ για κάθε 
δωρεοδόχο. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. μ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
12 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται για επιμόρφωση προσωπικού. 

Επιμόρφωση συναφή με το 
αντικείμενο εργασιών της 
επιχείρησης. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ν) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
13 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η 
επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου 
κατοικίας των εργαζομένων σε αυτή. 

Τα ποσά αυτά υπόκεινται 
σε φορολογία σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 45 
του ΚΦΕ. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ξ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
14 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η 
επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονη-
πιακούς σταθμούς. 

 ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ο) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
του ΚΦΕ. σχεδιασμός). 

         
15 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται ως βραβεία σε εργαζόμενους λόγω 
εξαιρετικών επιδόσεων στα ΑΕΙ. 

Μέχρι τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ για κάθε ερ-
γαζόμενο. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. π) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
16 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται για αγορά ειδικής ενδυμασίας του 
προσωπικού για λόγους υγιεινής, ασφά-
λειας κ.λπ. 

 ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ρ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
17 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται στα στελέχη για δαπάνες ταξιδίων 
στην αλλοδαπή. 

Ο σκοπός του ταξιδίου να 
συνδέεται με την ασκούμε-
νη δραστηριότητα της επι-
χείρησης. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. σ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
18 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ενοίκια που καταβάλλει 
για τη διαμονή εργαζομένων της σε ξενο-
δοχεία κ.λπ. λόγω εκτός έδρας εργασίας 
τους. 

Η απόσταση του τόπου ερ-
γασίας και προσωρινής δι-
αμονής πρέπει να απέχει 
από τη μόνιμη κατοικία του 
εργαζόμενου εκατό (100) 
χιλιόμετρα και άνω. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. τ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
19 Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων το ανταποδοτικό τέλος λό-
γω συμμετοχής της σε συλλογικό σύστη-
μα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Με τις διατάξεις του  
ν.2939/01. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. υ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
20 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα δώρα προς πελάτες, ε-
φόσον φέρουν την επωνυμία της. 

Να έχει καταβληθεί δημο-
τικό τέλος για τη συνολική 
αξία των δώρων αυτών. Το 
ποσό δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα δεκαπέντε (15) 
ευρώ για κάθε δώρο χωρι-

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. φ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
στά. 

         
21 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι παροχές σε χρήμα ή σε 
είδος προς τους εργαζομένους λόγω επι-
βράβευσης της απόδοσής τους. 

Να έχουν καταβληθεί οι 
ασφαλιστικές εισφορές. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. χ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
22 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται για έξοδα κινητής τηλεφωνίας σε 
ποσοστό 50% αυτών. 

Οι λογαριασμοί τηλεφωνίας 
να μην υπερβαίνουν τον α-
ριθμό των εργαζόμενων. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ψ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
23 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι δαπάνες οργάνωσης ε-
νημερωτικών ημερίδων για τους εργαζό-
μενους ή τους πελάτες. 

Οι ημερίδες να πραγματο-
ποιούνται στο νομό που ε-
δρεύει η επιχείρηση ή τα 
υποκαταστήματά της. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ω) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
24 Για τις ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες 

εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, από τα ακα-
θάριστα έσοδα μαθηματικά αποθέματα, 
αποθεματικά, κρατήσεις για ζημιές κ.λπ. 
τα οποία ορίζονται με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 105. 

Τα αποθεματικά, οι ζημιές, 
τα καθαρά ασφάλιστρα, το 
σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων της ασφαλιστικής 
εταιρείας καθορίζεται με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 105 του ν. 
2238/94. 

Ασφαλιστικές α-
νώνυμες εταιρείες. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 105, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επι-
χειρηματικού 
κινδύνου από 
την άσκηση α-
σφαλιστικών ερ-
γασιών - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
25 Το ποσό των προβλέψεων για απόσβεση 

επισφαλών απαιτήσεων εκπίπτει από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Το 
ποσό αυτό υπολογίζεται σε ποσοστό 
0,5% επί της αναγραφόμενης στα τιμο-
λόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών 
προς επιτηδευματίες. Ειδικά για τις επι-

 ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επι-
χειρηματικού 
κινδύνου - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
χειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφω-
νίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας, εκμετάλλευ-
σης συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθ-
μών, διανομής και παροχής φυσικού αε-
ρίου το ποσοστό είναι 1%. 

διασμός). 

         
26 Οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς 
πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 
1667/86 επιτρέπεται να εκπίπτουν πο-
σοστό στο ποσό του ετήσιου μέσου όρου 
των πραγματικών χορηγήσεων. 

Για τον προσδιορισμό των 
χορηγήσεων στις οποίες α-
ναφέρεται η διάταξη αυτή 
βλέπε την παρ. 4 άρθρο 
105 του ν. 2238/94. 

Τράπεζες και πι-
στωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν 
με τη μορφή αμι-
γώς πιστωτικού 
συνεταιρισμού του 
ν. 1667/1986. 
Ναυτιλιακές τρά-
πεζες. 
Τράπεζες εξωτερι-
κού με εξαγωγικές 
δραστηριότητες. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 105, 
παρ. 4) 
Ν. 2753/99 
(άρθρο 4, 
παρ.1) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επι-
χειρηματικού 
κινδύνου από 
την άσκηση 
τραπεζικών ερ-
γασιών - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
27 Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που 

προβλέπεται στην προηγούμενη παρά-
γραφο, οι τράπεζες δικαιούνται να εκπί-
πτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, 
πρόσθετες ειδικές, κατά περίπτωση, 
προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσε-
ων κατά πελατών τους. 

Για τις απαιτήσεις έχει δια-
κοπεί ο λογισμός τόκων, 
σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα από το άρθρο 27 του 
ν. 2076/92. 
Σε περίπτωση που οι προ-
βλέψεις δεν επαληθευτούν 
και δεν διενεργηθούν ορι-
στικές εγγραφές διαγραφής 
απαιτήσεων, ισχύουν όσα 
ορίζονται στην παρ. 5 του 
άρθρου 105 του ν. 
2238/94. 

Τράπεζες Ν. 2238/94 
(άρθρο 105, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επι-
χειρηματικού 
κινδύνου από 
την άσκηση 
τραπεζικών ερ-
γασιών Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
28 Εκπίπτει από το συνολικό ποσό του φό-

ρου εισοδήματος της ημεδαπής μητρι-
κής ανώνυμης εταιρείας το ποσό του φό-
ρου εισοδήματος της θυγατρικής εται-
ρείας στην αλλοδαπή, το οποίο αναλογεί 

α) Το συνολικό εκπιπτόμε-
νο ποσό να μην υπερ-
βαίνει το ποσό του φό-
ρου που αναλογεί για το 
ίδιο εισόδημα στην Ελ-

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες. 

Ν. 2578/98 
(άρθρο 10, 
παρ. 3 και 
άρθρο 11) 
Ν. 3453/06 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
επί των διανεμηθέντων προς την ημεδα-
πή ανώνυμη εταιρεία κερδών καθώς και 
το ποσό του φόρου που ενδεχόμενα πα-
ρακρατήθηκε στα ίδια κέρδη από τη θυ-
γατρική εταιρεία, όπως αυτές ορίζονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 
2578/98. 

λάδα. 
β) Η ημεδαπή ανώνυμη ε-

ταιρεία υποχρεούται επί 
δύο τουλάχιστον συνα-
πτά έτη να συμμετέχει 
κατά ποσοστό τουλάχι-
στον 15% από 1/1/07 
και 10% από 1/1/09 
στο κεφάλαιο της θυγα-
τρικής εταιρείας στην 
αλλοδαπή. 

(άρθρο 2, 
παρ. 9) 

Ένωσης - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

         
29 Η διαγραφή τόκων από τις τράπεζες θα 

βαρύνουν τη χρήση κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα πραγματοποιηθούν. 

 Η διαγραφή των 
τόκων γίνεται υ-
πέρ των δανειολη-
πτών. 

Ν. 2789/90 
(άρθρο 30, 
παρ. 10) 

Απεριόρι-
στη 

Υπερβολικά πο-
σά τόκων που 
έχουν χρεωθεί οι 
δανειολήπτες 
(«πανωτόκια») - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
30 Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερ-

δών των επιχειρήσεων πρακτορείας επι-
χειρηματικών απαιτήσεων τρίτων επιτρέ-
πεται να ενεργείται έκπτωση, για την κά-
λυψη του κινδύνου από τη δραστηριότη-
τα αυτή, ως εξής: 
- έως 1,% επί του μέσου ετήσιου ύψους 

των ποσών που ο φορέας έχει προεξο-
φλήσει, έναντι απαιτήσεων που έχει 
αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική 
δραστηριότητα χωρίς δικαίωμα ανα-
γωγής, 

- έως 1% επί του μέσου ετήσιου ύψους 
των ποσών των προεξοφλήσεων απαι-
τήσεων με δικαίωμα αναγωγής. 

Η έκπτωση αυτή φέρεται σε 
ειδικό αφορολόγητο αποθε-
ματικό, το ύψος του οποίου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ήμισυ του καταβεβλημέ-
νου μετοχικού κεφαλαίου 
των φορέων του εδαφίου β΄ 
της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 4 του ν. 1905/90 ή το 
τέταρτο του καταβεβλημέ-
νου μετοχικού κεφαλαίου 
των φορέων του εδαφίου α΄ 
της ίδιας παραγράφου. 

Επιχειρήσεις 
πρακτορείας επι-
χειρηματικών α-
παιτήσεων τρίτων. 

Ν. 1905/90 
(άρθρο 6, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Για την κάλυψη 
του κινδύνου 
από τη δραστη-
ριότητα αυτή - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
31 Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού 

κεφαλαίου για τον προσδιορισμό των φο-
ρολογικών κερδών τους έχουν το δικαίω-
μα να εκπίπτουν ποσοστό τρία στα εκατό 
του ποσού του υπολοίπου της 31ης Δε-
κεμβρίου κάθε χρόνου των συμμετοχών 
σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ε-
πενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και και-
νοτομίας και των εγγυήσεων που παρέ-
χουν προς αυτές. 

Η έκπτωση αυτή φέρεται σε 
ειδικό αποθεματικό πρό-
βλεψης για το σκοπό του 
άρθρου 1 του ν. 1775/88. 

Εταιρείες παροχής 
επιχειρηματικού 
κεφαλαίου 

Ν. 1775/88 
(άρθρο 4, 
παρ. 1, 2) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
32 Κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει 

από κοινού με την εταιρεία παροχής ε-
πιχειρηματικού κεφαλαίου στην πραγ-
ματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνο-
λογίας και καινοτομίας από επιχειρήσεις 
σύμφωνα με το εδάφιο δεύτερο, περί-
πτωση α΄ της παραγράφου 1, του άρ-
θρου 1 του ως άνω νόμου έχει δικαίωμα 
να εκπέσει από τα εισοδήματά του το 
50% της συμμετοχής του. 

Η έκπτωση αυτή δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει κά-
θε έτος το είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) της συμμετο-
χής και το πενήντα της εκα-
τό (50%) των ετήσιων συνο-
λικών εισοδημάτων. 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα. 

Ν. 1775/88 
(άρθρο 5, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για την 
πραγματοποίη-
ση των επενδύ-
σεων υψηλής 
τεχνολογίας και 
καινοτομίας - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
33 Από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας 

ειδικού σκοπού εκπίπτουν και οι τόκοι 
και τα συναφή έξοδα των δανείων, πι-
στώσεων και συμβάσεων παραγώγων 
χρηματοοικονομικών μέσων που συνο-
μολογεί. 

Στην 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. 2156/03 
(άρθρο 14, 
παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
34 Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παρο-

χής μετά από χρηματική αποτίμηση αυ-
τής από ειδική εκτιμητική επιτροπή που 
προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία, 

Το αφαιρούμενο συνολικό 
ποσό δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το 30% των καθαρών 
κερδών που προκύπτουν 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα. 

Ν. 3525/07 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτιστικοί λό-
γοι - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη (γενι-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3525/2007 εκπίπτει εξολοκλήρου από 
τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρη-
σης. 

από τα βιβλία της επιχεί-
ρησης που προσέφερε τη 
χορηγία. 

κός οικονομικός 
σχεδιασμός). 

         
 Θ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ-

ΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
       

         
1 Φορολογούνται αυτοτελώς: 

α) με συντελεστή 10% οι τόκοι που προ-
κύπτουν από τραπεζικές καταθέσεις, 

β) με συντελεστή 10% οι τόκοι που προ-
κύπτουν από ομολογιακά δάνεια των 
επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελ-
λάδα και του Ελληνικού Δημοσίου, 

γ) με συντελεστή 10% τα εισοδήματα 
που προκύπτουν από πράξεις repos, 

δ) με συντελεστή 10% οι τόκοι από κα-
ταθέσεις στην αλλοδαπή, 

ε) με συντελεστή 10% οι τόκου που 
προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια 
που εκδίδουν οι ελληνικές επιχειρή-
σεις στην αλλοδαπή. 

Εξαιρούνται από την πιο 
πάνω αυτοτελή φορολογία 
οι καταθέσεις τραπεζών και 
πιστωτικών ιδρυμάτων που 
λειτουργούν με τη μορφή 
αμιγούς πιστωτικού συνε-
ταιρισμού του ν. 1667/ 
1986 (ΦΕΚ 196Α) σε άλλες 
τράπεζες, στις οποίες συ-
μπεριλαμβάνονται και οι 
υποχρεωτικές ή μη καταθέ-
σεις αυτών στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, καθώς και 
από καταθέσεις του Ταχυ-
δρομικού Ταμιευτηρίου και 
του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος. 

Ημεδαπές και αλ-
λοδαπές τραπεζι-
κές και ασφαλι-
στικές επιχειρή-
σεις, συνεταιρι-
σμοί, νομικά πρό-
σωπα μη κερδο-
σκοπικού χαρα-
κτήρα. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 12, 
παρ. 1, 2, 7  
περ. ε, 8) 
Ν. 2789/00 
(άρθρο 26, 
παρ. 8) 
Ν. 3522/06 
(άρθρο 6, 
παρ. 1) 
Ν. 3610/07 
(άρθρο 19, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι απλοποί-
ησης – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
2 Αυτοτελής φορολόγηση με 5% επί της 

πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
(ΧΑ) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο. 

Τα νομικά πρόσωπα της 
παρ. 1 του άρθρου 101 του 
ΚΦΕ (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) φο-
ρολογούνται με τις γενικές 
διατάξεις για το ποσό της 
υπεραξίας που προέκυψε 
από την πώληση των μετο-
χών που αναλογεί στα δια-
νεμόμενα κέρδη (μερίσματα 
κ.λπ.) και από το φόρο του 
ν.π.. αφαιρείται το μέρος 
του καταβληθέντος φόρου 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, αλλο-
δαπές επιχειρή-
σεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 2, 
106) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι απλοποί-
ησης του τρόπου 
φορολόγησης 
της πώλησης των 
εν λόγω μετοχών 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 
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– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
5% που αναλογεί στο δια-
νεμόμενο ποσό υπεραξίας. 

         
 Ι. ΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ        
         

1 Μη παρακράτηση φόρου 1%, 4% ή 8% 
κατά περίπτωση από τις δημόσιες υπη-
ρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί-
κησης, λοιπά νπδδ, κ.λπ. όταν προμη-
θεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπη-
ρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες 
ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΒΟ, καθώς 
και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πο-
λιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και την 
Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (Α-
ΝΕΜ). 

 ΕΑΒ, ΕΒΟ, 
ΠΥΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ, 
ΚΕΠΑ, ΑΝΕΜ. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 55, 
παρ. 1, 
περ. στ, 
υπ. δδ) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι απλοποί-
ησης – Άμυνα – 
Συγκοινωνίες – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
2 Οι ημεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν 

σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών 
που διανέμουν προς εταιρείες άλλων 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
των οποίων είναι θυγατρικές, με τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 
2578/1998, όπως ισχύει. 

α) Τα κέρδη να προέρχο-
νται από συμμετοχή σε 
θυγατρικές εταιρείες ε-
δρεύουσες σε κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

β) Η ημεδαπή ανώνυμη ε-
ταιρεία υποχρεούται επί 
δύο τουλάχιστον συνα-
πτά έτη να συμμετέχει 
κατά ποσοστό 15% από 
1/1/07 και 10% από 
1/1/09 στο κεφάλαιο 
της θυγατρικής εταιρεί-
ας. 

Μητρική εταιρεία 
με έδρα άλλο κρά-
τος-μέλος της ΕΕ. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 54, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ενσωμάτωση της 
οδηγίας 
90/435/ΕΟΚ 
(μητρικές-
θυγατρικές) – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
3 Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου ει-

σοδήματος στους τόκους που καταβάλλει 
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου 

Ο δικαιούχος των τόκων 
δέχεται τις πληρωμές για 
δικό του λογαριασμό και 
όχι με την ιδιότητα του α-
ντιπροσώπου και εφόσον 
προσκομίσει σχετική βε-

Συνδεδεμένη εται-
ρεία άλλου κρά-
τους-μέλους ή μό-
νιμη εγκατάσταση 
συνδεδεμένης ε-
ταιρείας κράτους-

Ν. 2238/04 
(άρθρο 114, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2003/ 
49/ΕΚ 
(L. 157/49) – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

  

 145



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
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ΣΗΣ 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κράτους-μέλους ή σε μόνιμη εγκατάστα-
ση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους-
μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος-
μέλος. 
Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια μεταβατι-
κής περιόδου οκτώ ετών που αρχίζει από 
την 1η Ιουλίου 2005 θα ενεργείται πα-
ρακράτηση με συντελεστή 10% κατά τα 
πρώτα τέσσερα έτη και 5% κατά τα τε-
λευταία τέσσερα έτη. 

βαίωση που ισχύει για δύο 
έτη από την ημερομηνία 
χορήγησής του. 

μέλους ευρισκό-
μενη σε άλλο κρά-
τος-μέλος. 

νάπτυξη. 

         
 ΙΑ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 
Ή ΦΟΡΩΝ. 

       

         
1 Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανι-

σμούς που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα 
έργο όπως αυτό περιγράφεται στην στήλη 
«προϋποθέσεις» επιβάλλεται, για τα κα-
θαρά κέρδη που αποκτούν από τις υπη-
ρεσίες αυτές, φόρος εισοδήματος με συ-
ντελεστή είκοσι τις εκατό (20%), ο οποίος 
υπολογίζεται στη συνολική ακαθάριστη 
αμοιβή τους.  Με την παρακράτηση του 
φόρου εξαντλείται η φορολογική υπο-
χρέωση, από το φόρο εισοδήματος των 
αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανι-
σμών για τα κέρδη που αποκτούν από τις 
υπηρεσίες αυτές. 

Οι προϋποθέσεις του έργου 
που πρέπει να αναλαμβά-
νουν οι αλλοδαπές επιχει-
ρήσεις περιγράφονται στην 
παρ. 8 του άρθρου 13 του 
ν. 2238/94. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις και ορ-
γανισμοί που ανα-
λαμβάνουν στην 
Ελλάδα έργο όπως 
στις προϋποθέ-
σεις. 

Ν. 2238/94, 
(άρθρο 13, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Προείσπραξη 
του φόρου λόγω 
της επισφάλειας 
είσπραξης του 
φόρου με τη δή-
λωση φορολογί-
ας εισοδήματος 
στην περίπτωση 
που οι αλλοδα-
πές επιχειρήσεις 
κατά το χρόνο 
υποβολής της 
δήλωσης έχουν 
αποχωρήσει από 
την Ελλάδα – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
2 Το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος 

των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης δεν 
υπόκειται σε φόρο στο όνομα του νομι-
κού προσώπου, αλλά στο όνομα κάθε ε-
ταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών 

Εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης που συστήθηκαν 
με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 29 του 
ν.588/1977. 

Εταιρείες περιορι-
σμένης ευθύνης 
του ν. 588/1977 
(περιλαμβάνονται 
ΚΤΕΛ). 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 99, 
παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή διπλής 
φορολόγησης – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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(ευρώ) 

         
που του αναλογεί από τη συμμετοχή του 
στην εταιρεία. 

         
3 Λαμβάνεται υπόψη ως καθαρό εισόδημα 

των αλλοδαπών επιχειρήσεων ποσοστό 
10% στα ακαθάριστα έσοδα που πραγ-
ματοποιούν από τη μεταφορά επιβατών, 
εμπορευμάτων και πραγμάτων γενικά 
από ελληνικούς λιμένες και αερολιμένες 
και μέχρι τον αλλοδαπό λιμένα και αε-
ρολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή με-
ταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοι-
πών πραγμάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος 
άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. 

Αλλοδαπές επιχειρήσεις 
που εκμεταλλεύονται πλοία 
υπό ξένη σημαία και αερο-
σκάφη. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
105, παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Τεκμαρτός τρό-
πος προσδιορι-
σμού των κερ-
δών γιατί ο λογι-
στικός είναι α-
δύνατος – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
4 Τα εισοδήματα των νομικών προσώπων 

και ιδρυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 
101 (ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 
προσδιορίζονται στην παρ. 13 του άρ-
θρου 105 του ν. 2238/94. 

 Ημεδαπά ή αλλο-
δαπά νομικά πρό-
σωπα μη κερδο-
σκοπικού χαρα-
κτήρα. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 105, 
παρ. 13) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα των 
εν λόγω προσώ-
πων – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
5 Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος στις 

Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) είναι τα μερίσματα 
που διανέμονται με οποιαδήποτε μορφή 
μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με 
την προσθήκη του φόρου που αναλογεί 
επί τούτων, εξαιρουμένου του τμήματος 
των μερισμάτων αυτών που περιγράφο-
νται στα άρθρο 21 του ν. 2789/90. 

 Εταιρείες Κεφα-
λαίων Επιχειρη-
ματικών Συμμετο-
χών. 

Ν. 2367/95 
(άρθρο 8 
παρ. 1) 
Ν. 2789/00 
(άρθρο 21) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
6 Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

υποχρεούνται σε καταβολή φόρου με 
συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύο-

 Εταιρείες επενδύ-
σεων χαρτοφυλα-
κίου. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
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ντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου 
Αναφοράς) προσαυξανόμενου κατά μία 
(1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται 
επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των ε-
πενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε 
τρέχουσες τιμές. Με την καταβολή του 
φόρου (10%) από την Εταιρεία Επενδύ-
σεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση και των μετό-
χων. 
Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί 
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει 
από τη δήλωση που υποβάλλεται από 
την Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακί-
ου εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν πι-
στωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμ-
ψηφισμό με επόμενες δηλώσεις.  Για τα 
διανεμόμενα μερίσματα δεν έχουν ε-
φαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 54 του ΚΦΕ. 

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
της παρ. 1 του 
άρθρου 101 του 
ΚΦΕ, που είναι 
μέτοχοι της ΕΕΧ. 

Ν. 3697/08 
(άρθρο 20, 
παρ. 2 και  
παρ. 4) 

σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

         
7 Οι «ΑΕ διαχειρίσεως» υποχρεούνται σε 

καταβολή φόρου, ο συντελεστής του ο-
ποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε 
ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επι-
τοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου 
αναλόγως της κατηγορίας κάθε αμοιβαί-
ου κεφαλαίου βάσει της αριθ. 
1/317/11-11-04 αποφάσεως του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς.  Με την καταβολή του φό-
ρου (10%) από την ΑΕ Διαχειρίσεως εξα-
ντλείται και η φορολογική υποχρέωση 
των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφα-
λαίου. 
Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί 

 Αμοιβαία κεφά-
λαια – ΑΕ διαχει-
ρίσεως. 
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ, τα οποία 
είναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 2) 
Ν. 3697/08 
(άρθρο 20, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει 
από τη δήλωση που υποβάλλεται από 
την ΑΕΔΑΚ εντός του μηνός Ιουλίου. Τυ-
χόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για 
συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις. 

         
8 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 Τράπεζας (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. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

  

         
9 Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη πε-

ριουσία υποχρεούνται σε καταβολή φό-
ρου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επι-
τοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (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. 
Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί 
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει 
από τη δήλωση που υποβάλλεται από 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες επενδύσεων σε 
ακίνητα. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 8) 
Ν. 3697/08 
(άρθρο 20, 
παρ. 3 και 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη με την 
επιφύλαξη 
αλλαγής 
του καθε-
στώτος φο-
ρολογίας 
από Σχέδιο 
Οδηγίας 
της ΕΕ. 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
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ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
την εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη πε-
ριουσία εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν 
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 54 
του ΚΦΕ. 

         
10 Τα 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 ΑΚΕΣ. 

 ΑΚΕΣ Ν. 2992/02 
(άρθρο 7, 
παρ. 21) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση 
δραστηριοποίη-
σης επιχειρημα-
τικών κεφαλαίων 
για την ανάπτυ-
ξη νέων επιχει-
ρήσεων – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
11 Με την καταβολή του φόρου εισοδήμα-

τος από ανώνυμες εταιρείες «ΚΤΕΛ» δεν 
επέρχεται εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης για τα μερίσματα που δια-
νέμουν στους μετόχους. 

Τα μερίσματα φορολογού-
νται στο όνομα του μετό-
χου. 

Ανώνυμες εταιρεί-
ες ΚΤΕΛ. 

Ν. 2963/01 
(άρθρο 3, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του γεγο-
νότος ότι τα 
ΚΤΕΛ αποτε-
λούν ένωση ανε-
ξάρτητων ιδιο-
κτησιών – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
 ΙΒ. ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟ-

ΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ 
       

         
1 Για τα νομικά πρόσωπα οι συντελεστές 

φορολογίας που προβλέπονται από το 
Τα κέρδη να προκύπτουν 
από δραστηριότητες που 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
118, παρ. 2) 

Έως το 
2015. 

Κίνητρο για την 
οικονομική α-

124 2.375.050 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
άρθρο 109 του ν. 2238/1994 μειώνονται 
κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που 
προκύπτουν από δραστηριότητες, οι ο-
ποίες ασκούνται σε νησιά με πληθυσμό, 
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, 
κάτω από 3.100 κατοίκους. 

ασκούνται στα εν λόγω νη-
σιά με πληθυσμό κάτω από 
3.100 κατοίκους. 

Ν. 4327/05 
(άρθρο 25, 
παρ. 1) 

νάπτυξη των εν 
λόγω νησιών – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
2 Τα καθαρά κέρδη των νομικών προσώ-

πων από τη συνιστώμενη εταιρεία φορο-
λογούνται κατά το πρώτο οικονομικό έ-
τος με μειωμένο συντελεστή κατά δέκα 
(10) μονάδες και για το επόμενο οικονο-
μικό έτος με μειωμένο συντελεστή κατά 
πέντε (5) μονάδες. Τα ως άνω φορολογι-
κά κίνητρα εφαρμόζονται επί συγχωνεύ-
σεων επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορ-
φής, εφόσον σε αυτές δεν συμπεριλαμ-
βάνεται ΑΕ. 

Προϋποθέσεις όπως αυτές 
ορίζονται με τις διατάξεις 
των παρ. 3, 4 και 5 του άρ-
θρου 18 του ν. 3296/04 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα πλην 
ανωνύμων εται-
ρειών. 

Ν. 3296/04 
(άρθρο 18) 
Ν. 3756/09 
(άρθρο 20, 
παρ. 1) 

Συγχωνεύ-
σεις που 
ολοκληρώ-
νονται μέ-
χρι την 
31/12/11. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
3 Οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές μη ει-

σηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
που προέρχονται από συγχώνευση ή α-
πορροφούν άλλες εταιρείες, οποιασδήπο-
τε νομικής μορφής, φορολογούνται για 
τα κέρδη που προκύπτουν από τον πρώ-
το μετά την ολοκλήρωση του μετασχημα-
τισμού ισολογισμό με τον ισχύοντα κατά 
το χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης 
συντελεστή φορολογίας μειωμένο κατά 
δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες και για τα 
κέρδη που προκύπτουν από το δεύτερο 
κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες. 
Αν οι εταιρείες που μετασχηματίζονται 
έχουν καταστεί συνδεδεμένες μέχρι και 
την 31η Δεκεμβρίου 1996 εφαρμόζεται 
συντελεστής φορολογίας, μειωμένος κατά 
πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες.  

Προϋποθέσεις όπως αυτές 
ορίζονται με τις διατάξεις 
των παρ. 1 και 3 του άρ-
θρου 9 του ν. 2992/02. 

Ανώνυμες εταιρεί-
ες με μετοχές μη 
εισηγμένες στο 
ΧΑ, που προέρχο-
νται από συγχώ-
νευση ή απορρο-
φούν άλλες εται-
ρείες, οποιασδή-
ποτε νομικής 
μορφής. 

Ν. 2992/02 
(άρθρο 9, 
παρ. 1, 3) 
Ν. 3259/04 
(άρθρο 28) 

Για μετα-
σχηματι-
σμούς που 
ολοκληρώ-
νονται μέ-
χρι και την 
31/12/05. 

Δημιουργία ι-
σχυρών οικονο-
μικών μονάδων - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου  Όλα τα νομικά ΚΦΕ (άρθρο Απεριόρι- Λόγω μη οφει- 15.111 27.723.330 
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ΣΗΣ 
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– ΤΟΜΕΑΣ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
των ακινήτων δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερο από το φόρο που αναλογεί στο 
συνολικό καθαρό εισόδημα. 

πρόσωπα με εισό-
δημα από ακίνη-
τα. 

109, παρ. 3) στη λής κύριου φό-
ρου - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

         
5 Ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετο-

χές είναι εισηγμένες στο ΧΑ 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 ΧΑ. 

Ν. 1892/90 
(άρθρο 101) 

Απεριόρι-
στη 

Για ορθότερη 
κεφαλαιουχική 
διάρθρωση - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
6 Ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετο-

χές δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑ, 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 ΧΑ. 

2) ΕΠΕ 

Ν. 1473/84 
(άρθρο 13) 
Ν. 1892/90 
(άρθρο 101) 

Απεριόρι-
στη 

Για ορθότερη 
κεφαλαιουχική 
διάρθρωση και 
ενίσχυση με ίδια 
κεφάλαια - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
7 Επί των τόκων που καταβάλλονται στο 

Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑ-
ΠΟΤΕ) ενεργείται παρακράτηση φόρου 
με συντελεστή 10% (αντί του 20%).  Με 
την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φο-
ρολογική υποχρέωση. 

 ΤΑΠΟΤΕ Ν. 2768/99 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Για την εξυγίαν-
ση του ΤΑΠΟΤΕ 
– Κοινωνική πο-
λιτική. 

  

         
8 Κατά την είσπραξη από την Ανώνυμη 

Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου 
ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ – ΟΤΕ ΑΕ) τόκων 
προερχόμενων από τη διαχείριση του ει-
δικού κεφαλαίου του Ταμείου Ασφάλι-
σης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤΕ) ενερ-
γείται από τον καταβάλλοντα παρακρά-
τηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με 

 ΤΑΠΟΤΕ Ν. 2768/99 
(άρθρο 12) 
Ν. 2873/00 
(άρθρο 37, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Για την εξυγίαν-
ση του ΤΑΠΟΤΕ 
– Κοινωνική πο-
λιτική. 
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ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
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ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 54 του 
ν. 2238/94.  Με την παρακράτηση αυτή 
(10%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέ-
ωση. 
Το καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες 
που προκύπτει ετησίως από επενδύσεις 
του ειδικού κεφαλαίου σε τίτλους αλλο-
δαπής προέλευσης φορολογείται με συ-
ντελεστή 10%. 

         
9 Ο συντελεστής φορολογίας των Εταιρειών 

Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετο-
χών (ΕΚΕΣ) ορίζεται σε 20% σε κάθε πε-
ρίπτωση. 

 ΕΚΕΣ Ν. 2789/00 
(άρθρο 21, 
παρ. 2, 3 
και 5) 

Απεριόρι-
στη 

Για αναπτυξια-
κούς λόγους -  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 ΙΓ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑ-

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
       

         
1 Η τυχόν υπεραξία, που προκύπτει από 

την αποτίμηση των περιουσιακών στοι-
χείων των συγχωνευόμενων Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ), α-
παλλάσσεται από κάθε φόρο εισοδήμα-
τος. 

Η υπεραξία εγγράφεται σε 
λογαριασμό του τακτικού 
αποθεματικού της νέας ορ-
γάνωσης. 

Συγχωνευόμενες 
Αγροτικές Συνε-
ταιριστικές Οργα-
νώσεις. 

Ν. 2810/00 
(άρθρο 21) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι- δημιουρ-
γία ισχυρών 
ΑΣΟ -  Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
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 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 
στην τελευ-
ταία παρά-
ταση με το  
άρθ. 79 του 
ν.3746/09) 

Έως 
31/12/11 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - δημιουρ-
γία μεγάλων οι-
κονομικών μο-
νάδων -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

3 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-
τος επί της υπεραξίας που προκύπτει 
από τη μεταβίβαση των περιουσιακών 
στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη συμφω-
νία ή πράξη που απαιτείται για τη συγ-
χώνευση, τη σύσταση και το καταστατικό 
της νέας συμφωνίας των ανώνυμων τρα-
πεζικών εταιρειών. 

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 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός  
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
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 -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
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 
του άρθρου 2 του ν. 
3517/06. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες και 
εταιρείες περιορι-
σμένης ευθύνης. 

Ν. 3517/06 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
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 

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) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
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ΣΗΣ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
οποία ανήκει σε άλλη χώρα-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανο-
μένης και της Ελλάδας. 

Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

         
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 της ημεδαπής ανώνυ-
μης εταιρείας. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες, ε-
ταιρείες περιορι-
σμένης ευθύνης 
και αλλοδαπές 
ανώνυμες εταιρεί-
ες κρατών μελών 
της ΕΕ. 

Ν. 3517/06 
(άρθρο 2, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
8 Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η 

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. 

Η εν λόγω συμμετοχή να 
υπερβαίνει το 15%. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες και 
αλλοδαπές ανώ-
νυμες εταιρείες 
κρατών μελών της 
ΕΕ. 

Ν. 3517/06 
(άρθρο 2, 
παρ. 10) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
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) 
Ν. 2941/01 
(άρθρο 10) 

Απεριόρι-
στη 

Ιδιωτικοποίηση 
δημόσιων επι-
χειρήσεων και 
οργανισμών -  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός  
οικονομικός 
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(ευρώ) 

         
σχεδιασμός). 

         
10 Η μετατροπή των Κοινών Ταμείων Επι-

βατικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) σε ανώνυ-
μες εταιρείες, οι εισφορές των μετόχων, η 
αυτοδίκαιη μεταβίβαση των περιουσια-
κών στοιχείων των υφισταμένων ΚΤΕΛ ή 
συνεταιρισμών μετόχων των ΚΤΕΛ ή άλ-
λης μορφής νομικών προσώπων αυτών, 
καθώς και οι συμβάσεις εκμίσθωσης των 
λεωφορείων, απαλλάσσονται του φόρου 
εισοδήματος. 

 ΚΤΕΛ και μέτοχοι 
αυτών. 

Ν. 2963/01 
(άρθρο 3,  
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
μετατροπή των 
ΚΤΕΛ σε ανώ-
νυμες εταιρείες -  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός  
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
11 Από τη μετατροπή της Εταιρείας Κεφα-

λαίων Επχειρηματικών Συμμετοχών (Ε-
ΚΕΣ) σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρη-
ματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) δεν δημι-
ουργείται καμία φορολογική υποχρέωση 
σε βάρος της ΕΚΕΣ ή του ΑΚΕΣ που 
προκύπτει από τη μετατροπή ή σε βάρος 
των μεριδιούχων του. 

 ΕΚΕΣ Ν. 2992/02 
(άρθρο 7, 
παρ. 24) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
μετατροπή -  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός  
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
12 Τα συμψηφιζόμενα αποθεματικά, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 29 του ν. 3091/2002 φορο-
λογούνται αυτοτελώς, στο όνομα της α-
πορροφώσας με συντελεστή δεκαεπτά 
και πενήντα τοις εκατό (17,50%). Με την 
καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται 
κάθε φορολογική υποχρέωση από το φό-
ρο εισοδήματος της επιχείρησης, των με-
τασχηματιζόμενων επιχειρήσεων και των 
μετόχων αυτών. 

Τα αποθεματικά έχουν 
σχηματισθεί από αφορολό-
γητα έσοδα ή εισοδήματα 
φορολογηθέντα κατά ειδικό 
τρόπο με εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης. 

ΑΕ ή ΕΠΕ που 
συμμετέχει στο 
κεφάλαιο της α-
πορροφώμενης 
εταιρείας με πο-
σοστό 25% και 
άνω. 

Ν. 3091/02 
(άρθρο 29, 
παρ. 1 και 
2) 

Για απορ-
ροφήσεις 
για την 
πραγματο-
ποίηση των 
οποίων συ-
ντάσσονται 
ισολογι-
σμοί μετα-
σχηματι-
σμού μέ-
χρι και την 
31/12/03. 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι -  Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
 ΙΔ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ        
         

1 Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της α) Υπολογισμός αφορολό- Επιχειρήσεις της Ν. 1262/82 Μέχρι να Περιφερειακή 2 6.645 
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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 (camp-
ing) και τα κέντρα χειμερινού τουρισμού 
ισχύουν οι παραπάνω συντελεστές α’ 
βάρδιας. 

Προϋποθέσεις που αφορούν 
την απασχόληση προσωπι-
κού και την κατανάλωση 
ενέργειας σύμφωνα με τις 
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, 

α) Υπολογισμός αφορολό-
γητης έκπτωσης επί της 
αξίας της επένδυσης σε 

Επιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 

Ν. 1892/90 
(άρθρο 12, 
παρ. 2, 

Μέχρι να 
καλυφθεί 
η ακάλυ-

Περιφερειακή 
ανάπτυξης της 
χώρας – Οικο-

26 
(ενότητες 3 
και 4) 

1.014.865 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Γ, Δ του ν. 1892/90 και τη Θράκη αντί-
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. 

ποσοστό 60%, 75%, 90% 
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 
τις 14/4/1998. 

1892/90 με εξαί-
ρεση τις ξενοδο-
χειακές (βιομηχα-
νικές, βιοτεχνικές, 
μεταλλευτικές 
κ.λπ.) 

περ. α) πτη αξία 
της επέν-
δυσης. 

νομικές σχέσεις 
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) Υπολογισμός 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 
τις 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 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χή, 70% για τη Γ περιοχή και 40% για 
τη Β περιοχή του ν. 2601/98, επί της 
αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή και 
επί του συνολικού μισθώματος της χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού όσον 
αφορά νέους και παλαιούς φορείς. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης, 
το κατά περίπτωση προβλε-
πόμενο από την παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 2601/98. 

Οι υπαγόμενες ε-
πιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 1, 2) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.  

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

169 
(ενότητες 5 
έως  και 27) 

11.172.755 

         
6 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 60% 

και 40% της αξίας επένδυσης για τις πε-
ριοχές Γ και Δ του ν. 2601/98, που 
πραγματοποιείται από ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν. 2601/98. 

Ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. α) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας και ίδρυ-
ση και επέκταση 
ξενοδοχειακών 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
της επέν-
δυσης. 

επιχειρήσεων – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

         
7 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 60% 

της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98, που πραγματοποιεί-
ται είτε από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
οργανωμένων κατασκηνώσεων είτε με 
σκοπό τη δημιουργία νέων συμπληρω-
ματικών εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών 
μονάδων. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν.2601/98. 

Ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις οργα-
νωμένων κατα-
σκηνώσεων. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3 
περ. β) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Εκσυγχρονισμός 
τουριστικών επι-
χειρήσεων – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο / 
βιομηχανία / 
βιοτεχνία). 

  

         
8 Παροχή φορολογικής επένδυσης 100% 

της αξίας επένδυσης σε όλες τις περιοχές 
του ν. 2601/98, που πραγματοποιείται 
από τουριστικές επιχειρήσεις. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
για τη μετατροπή παραδο-
σιακών ή διατηρητέων κτι-
ρίων σε ξενοδοχειακές μο-
νάδες. 
α) 45.000 ευρώ για επεν-

δύσεις επιχειρήσεων των 
ΟΤΑ ή της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, 

β) 75.000 ευρώ για λοιπές 
επιχειρήσεις. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. γ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Αξιοποίηση πα-
ραδοσιακών κτι-
ρίων – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
9 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 70% 

της αξίας επένδυσης για συνεδριακά και 
χιονοδρομικά κέντρα, λιμένες σκαφών 
αναψυχής, κέντρα θαλασσοθεραπείας, 
τουρισμού, υγείας κ.λπ. σε όλες τις πε-
ριοχές του ν. 2601/98. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν. 2601/98. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3,  
περ. δ1) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Τουριστική ανά-
πτυξη της χώρας 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

  

         
10 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για αυτοτελή συνε-
δριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ και για α-

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
όπως στην πιο πάνω περί-
πτωση. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3,  

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 

Τουριστική ανά-
πτυξη της χώρας 
– Οικονομικές 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ξιοποίηση ιαματικών πηγών σε όλες τις 
περιοχές του ν. 2601/98. 

περ. δ2) πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

         
11 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, για 
παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προη-
γούμενης τεχνολογίας ή νέων προϊόντων. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του ν. 
2601/98. 

Μεταποιητικές ε-
πιχειρήσεις που 
ασκούν τις δρα-
στηριότητες που 
αναφέρονται στο 
άρθρο 15 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, i) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Αύξηση της α-
νταγωνιστικότη-
τας των επιχει-
ρήσεων – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
12 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση: 
 45.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 15.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις της 
περ. γ παρ. 1 άρ-
θρου 3 ν. 
2601/98: εργα-
στήρια εφαρμογής 
βιομηχανικής ε-
νεργειακής κ.λπ. 
έρευνας. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, ii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
13 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση: 
 45.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 15.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις πα-
ροχής υπηρεσιών 
εξαιρετικά προηγ-
μένης τεχνολογίας 
της περ. δ παρ. 1 
άρθρου 3 ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, iii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
14 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ και 70% και 60% για τις περιοχές 
Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
όπως στην ανωτέρω περί-
πτωση. 

Επιχειρήσεις α-
νάπτυξης λογισμι-
κού. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, iv) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
δυσης. μηχανία / βιο-

τεχνία). 
         

15 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 
της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, 
για επενδύσεις που αφορούν στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, στον περιορι-
σμό της ρύπανσης του εδάφους κ.λπ. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 
2601/98. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, λ, ν και τ 
της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, v) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
16 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, 
για επενδύσεις που αφορούν στην αξιο-
ποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
στην υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή 
ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα 
κ.λπ. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 
2601/98. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, κ, λ, π και 
τ της παρ.1 του 
άρθρου 3 του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98, 
(άρθρο 5, 
περ. 3, 
περ. ε1, vi) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
17 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα 
για επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυ-
ση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστη-
ρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής κ.λπ. 
έρευνας. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
30.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η και θ της παρ. 
1 του άρθρου 3 
του ν. 2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, vii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Ανάπτυξη της 
έρευνας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
18 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98, για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργει-
ας. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
για ίδρυση μονάδων ορίζο-
νται με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 2601/98. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, κ, π, τ και 
λ της παρ. 1 άρ-
θρου 3 του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε2) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Αξιοποίηση ή-
πιων μορφών ε-
νέργειας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

19 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 50% 
της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98 για επενδύσεις που 
αφορούν σε: 
ι) δαπάνες αγοράς συστημάτων μηχα-

νοργάνωσης κ.λπ., 
ιι) δαπάνες κατασκευής αποθηκών και 

ψυκτικών θαλάμων από 5 τουλάχιστον 
μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ). 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) 180.000 ευρώ για δαπά-

νες της (ι) κατηγορίας, 
β) 1.500.000 ευρώ για δα-

πάνες της (ιι) κατηγορί-
ας. 

 

Εμπορικές επιχει-
ρήσεις αγοράς και 
πώλησης αγαθών. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ι) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.. 

Μηχανοργάνωση 
των επιχειρήσε-
ων – Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη (ε-
μπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
20 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 70% 

της αξίας επένδυσης για Β, Γ και Δ περι-
οχές του ν. 2601/98. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση-επέκταση: 
 180.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 
 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων ζ της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 ν. 
2601/98.  

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. λ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
21 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% 

της αξίας επένδυσης, για επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται στη Βιομηχανική 
Περιοχή (ΒΙΠΕ) ΕΤΒΑ, στην επαρχία 
Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποτα-
μού Αξιού του νομού Θεσσαλονίκης. 

α) Ελάχιστο ύψος επένδυ-
σης το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 2601/98. 

β) Να μην παρέχονται σε 
συγκεκριμένων επιχει-
ρήσεις ή επενδύσεις δια-
φορετικού είδους ενι-
σχύσεις. 

Οι υπαγόμενες ε-
πιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ρ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Εξαίρεση των 
νέων φορέων 
από την α’ δέ-
σμη ενισχύσεων 
(επιχορήγηση 
επενδύσεων – 
επιδότηση τό-
κων) του 
ν.2601/98 – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

  

         
22 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% 

της αξίας της επένδυσης σε όλες τις πε-
ριοχές της χώρας. 

Ολοκλήρωση των επενδύ-
σεων εκσυγχρονισμού, ε-
ντός τεσσάρων ετών από το 

Εργοληπτικές ε-
πιχειρήσεις του 
ΜΕΕΠ που λει-

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3,  

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 

Εκσυγχρονισμός 
των τεχνικών ε-
πιχειρήσεων – 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τέλος του έτους εντός του 
οποίου έγινε η ανακοίνωση 
της κατάταξης της εργολη-
πτικής επιχείρησης στις τά-
ξεις της νέας διαβάθμισης 
του Μητρώου Εργοληπτι-
κών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 

τουργούν ως ανώ-
νυμες εταιρείες 
και οι οποίες 
προέρχονται από 
συγχώνευση που 
πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το ν. 
2166/93. 

περ. τ) πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

         
23 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% 

της αξίας της επένδυσης για μετεγκατά-
σταση επιχειρήσεων του νομού Αττικής 
σε ΒΙΟΠΑ του ίδιου νομού. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση 
 μικρών και μεσαίων επι-

χειρήσεων: 135.000 ευ-
ρώ. 

β) Για ίδρυση ή επέκταση 
μεγάλων επιχειρήσεων: 

 180.000 ευρώ. 
γ) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 

Μεταποιητικές ε-
πιχειρήσεις που 
ασκούν τις δρα-
στηριότητες του 
άρθρου 15 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. φ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Παροχή κινή-
τρου για μετε-
γκατάσταση επι-
χειρήσεων του 
νομού Αττικής – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

  

         
24 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Β, 
Γ και Δ του ν. 2601/98. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση-επέκταση: 
 180.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής παραδο-
σιακών προϊόντων 
(περ. χ, παρ. 1, 
άρθρο 3  
ν.2601/98). 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. χ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
25 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χής και 70% για τις περιοχές Α, Β και Γ 
του ν. 2601/98. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
150.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις 
ναυπήγησης, επι-
σκευής και συ-
ντήρησης ξύλινων 
σκαφών παραδο-
σιακού τύπου. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. ψ) 

Απεριόρι-
στη 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
26 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% Μετεγκατάσταση των βυρ- Επιχειρήσεις βυρ- Ν. 2601/98 Απεριόρι- Περιφερειακή   
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χής και 70% για τις περιοχές Α, Β και 
του ν. 2601/98. 

σοδεψείων από τους νομούς 
Αττικής, Θεσσαλονίκης και 
Χανίων εντός Βιομηχανικών 
και Επιχειρηματικών Περι-
οχών (ΒΕΠΕ) στις οποίες 
υφίστανται οι κατάλληλες 
υποδομές. Ελάχιστο ύψος 
επένδυσης 75.000 ευρώ. 

σοδεψείων. (άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. ω) 

στη ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

         
27 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επι-
δοτήσεις τόκων και οι επιδοτήσεις χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης. 

Η προβλεπόμενη για κάθε 
οικονομικό έτος δαπάνη σε 
βάρος του Δημοσίου για την 
καταβολή των επιχορηγή-
σεων επενδύσεων και των 
επιδοτήσεων της ενότητας 
αυτής εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό των δημο-
σίων επενδύσεων. 

Επιδοτούμενοι 
επενδυτικοί φο-
ρείς του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 9, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για ε-
πενδύσεις – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο / 
βιομηχανία / 
βιοτεχνία). 

  

         
28 Τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουρ-

γούν, μετά από έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης», 
που προβλέπεται από την παρ. 19 του 
άρθρου 2 του ν. 2939/01 και τα οποία 
απομένουν μετά την αφαίρεση του 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. 

Τα κέρδη εμφανίζονται σε 
λογαριασμό αποθεματικού 
που χρησιμοποιείται υπο-
χρεωτικά για την κάλυψη 
των ζημιών επόμενων χρή-
σεων. 

Επιχειρήσεις που 
λειτουργούν ως 
«Σύστημα Εναλ-
λακτικής Διαχεί-
ρισης». 

Ν. 3220/04 
(άρθρο 5) 

Μετά την  
30/12/03 

Κίνητρα για τη 
λειτουργία επι-
χειρήσεων ως 
«Σύστημα Εναλ-
λακτικής Δια-
χείρισης» – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο / 
βιομηχανία / 
βιοτεχνία). 

  

         
29 Για επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 

1 του άρθρου 3 του ν. 3299/04 παρέχο-
νται κατά περιοχή και κατηγορία οι ακό-
λουθες ενισχύσεις: 
α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του 
κόστους της δημιουργούμενης απασχό-
λησης 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών 
σχεδίων το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3299/04. 

Επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν 
επενδυτικά σχέδι-
α, όπως αυτά ορί-
ζοντα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 
του ν. 3299/04 
για κάθε τομέα 

Ν. 3299/04 
(άρθρο 4, 
όπως ισχύει 
μετά την 
τροποποίησή 
του με τα 
άρθρο 3 του 
ν. 3752/09. 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

330 57.060.971 
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2.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Περιοχή Α - Κατηγορία 1- 20% 
 - Κατηγορία 2- 15% 
Περιοχή Β - Κατηγορία 1- 30% 
 - Κατηγορία 2- 25% 
Περιοχή Γ - Κατηγορία 1- 40% 
 - Κατηγορία 2- 35% 
Το ποσό της ενίσχυσης λόγω της μη 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 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
γ) Στις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται 
για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον 
ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό 
(10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των 
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) 
ευρώ. 
δ) Στις πολύ μικρές και μικρές επιχει-
ρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό 
σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 
είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενι-
σχυόμενο κόστος των δέκα εκατομμυρί-
ων (10.000.000) ευρώ. 

οικονομικής δρα-
στηριότητας. 
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3.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΝΗΟ-

ΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ 
ΤΟΥ 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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3.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(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. 

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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3.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

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, ανεξαρτήτου 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 τους, 

β) να είναι φορτηγά, δεξα-
μενόπλοια ή πλοία ψυ-
γεία ή επιβατηγά. 

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). 

  

         
14 Απαλλάσσονται κατά τα 2/3 του φόρου α) Να νηολογούνται από Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75 Μέχρι 5 Κίνητρο για την   
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3.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
πλοία β΄ κατηγορίας, ηλικίας 10-15 ε-
τών, νηολογημένα σύμφωνα με τους ελ-
ληνικούς νόμους. 

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. 

β΄ κατηγορίας. (άρθρο 13) 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). 

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). 

  

         
17 Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία β΄ Να βρίσκονται κάτω από Εταιρείες πλοίων Ν. 27/75 Μέχρι 12 Κίνητρο για νη-   
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3.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κατηγορίας που ναυπηγήθηκαν στην 
Ελλάδα. 

ελληνική σημαία. β΄ κατηγορίας. (άρθρο 13) χρόνια. ολόγηση πλοίων 
υπό ελληνική 
σημαία και ενί-
σχυση ελληνι-
κών ναυπηγείων 
- Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

         
18 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή 

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. 

Κάλυψη με εισαγωγή συ-
ναλλάγματος μη υποχρεω-
τικώς εκχωρητέου: 
α) οι ετήσιες δαπάνες που 

γίνονται στην Ελλάδα και 
ισοδυναμούν τουλάχι-
στον με 50.000 δολάρια 
ΗΠΑ, 

β) οι πληρωμές στην Ελλά-
δα να γίνονται για λογα-
ριασμό τους ή για λογα-
ριασμών τρίτων. 

Ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις και μέ-
τοχοι ή εταίροι 
ναυτιλιακών εται-
ρειών. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 25) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για την 
εγκατάσταση 
στην Ελλάδα 
ναυτιλιακών ε-
πιχειρήσεων - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
19 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, ει-

σφορά ή κράτηση το εισόδημα που δη-
μιουργείται από την εκμετάλλευση πλοί-
ου στο εξωτερικό.  Την απαλλαγή αυτή 
απολαμβάνουν οι μέτοχοι ή οι εταίροι 
των εταιρειών. 

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) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για την 
εισροή συναλ-
λάγματος - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         
20 Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, τα έγ-

γραφα που συντάσσονται για την εφαρ-
  Ν. 27/75 

(άρθρο 27) 
Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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3.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μογή του Ν. 27/1975. νάπτυξη (ναυτι-

λία). 
         

21 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). 

  

         
22 Απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου ερ-

γασιών τα τουριστικά επαγγελματικά 
πλοία ή πλοιάρια. 

Να βρίσκονται υπό ελληνι-
κή σημαία. 

Εταιρείες τουρι-
στικών πλοίων. 

Ν. 438/76 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση τουρι-
σμού - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(τουρισμός). 

  

         
23 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας και από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό 
τέλος τα τουριστικά πλοία και πλοιάρια 
και οι βενζινάκατοι επαγγελματικής ή ι-
διωτικής χρήσης. 

Να κινούνται με βενζινομη-
χανή ή πετρελαιομηχανή 
και να είναι υπό ελληνική 
σημαία. 

Εταιρείες τουρι-
στικών πλοίων. 

Ν. 438/76 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση τουρι-
σμού - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
24 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας και από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό 
τέλος τα υπό ξένη σημαία τουριστικά 
πλοία και πλοιάρια επαγγελματικής ή ι-
διωτικής χρήσης. 

 Εταιρείες τουρι-
στικών πλοίων. 

Ν. 438/76 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση τουρι-
σμού - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(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 το εισόδημα που αποκτάται από 
εταιρείες χαρτοφυλακίου που κατέχουν 
αποκλειστικά μετοχές εταιρειών πλοιο-
κτητριών που βρίσκονται υπό ελληνική 

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-
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3.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σημαία. 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 
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. 

 Ν. 849/78 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τον 
τουρισμό - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (τουρισμός). 

  

         
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 δάνεια των μετόχων, η κεφαλαιοποίη-
ση των κερδών και η μη ανάληψη των 
κερδών από τους μετόχους. 

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). 
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3.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΝΗΟ-

ΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ 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, να τίθενται από ελλη-
νική σημαία και να εκτε-
λούν τα δρομολόγια που 
αναφέρθηκαν στις προϋπο-
θέσεις για πέντε χρόνια. 

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 
Ελλάδα. 

Να έχουν ναυπηγηθεί στην 
Ελλάδα και να τίθενται υπό 
ελληνική σημαία. 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες πλοιοκτήτρι-
ες πλοίων α΄ κα-
τηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 9) 

Για δώδε-
κα χρόνια. 

Ενίσχυση της 
ναυτιλίας - Οι-
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. 

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 5% 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) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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4.  ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Από τη συνολική αξία των κατοικιών των 

φυσικών προσώπων αφαιρείται ποσό μέ-
χρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για 
τους άγαμους. Για τους έγγαμους, αφαι-
ρείται ποσό μέχρι διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) ευρώ, επιμεριζόμενο αναλογι-
κά μεταξύ των κατοικιών των ιδιοκτητών 
που αναγράφονται στην ίδια δήλωση. 
Μέχρι το ποσό του προηγούμενου εδα-
φίου αφαιρείται και για χήρους ή δια-
ζευγμένους ή άγαμους που βαρύνονται 
με προστατευόμενα σύμφωνα με τον Κώ-
δικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνα, 
όπως αυτά αναγράφονται στη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος του οικείου οι-
κονομικού έτους. Το ποσό των διακοσίων 
χιλιάδων (200.000) ευρώ προσαυξάνεται 
κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ό-
ταν στη δήλωση φόρου εισοδήματος του 
οικείου οικονομικού έτους περιλαμβά-
νονται τρία προστατευόμενα κατά τον 
ΚΦΕ τέκνα και άνω.  

Η συνολική αξία των κατοι-
κιών των φυσικών προσώ-
πων να μην υπερβαίνει το 
ποσό των εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ για τους 
άγαμους και το ποσό των 
διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) ευρώ για τους έγ-
γαμους. 

Όλα τα φυσικά 
πρόσωπα. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

3.923.686 164.938.730 

         
2 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή 
οικισμού, επί των οποίων έχουν δικαίω-
μα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επι-
καρπίας φυσικά πρόσωπα. 

 Όλα τα φυσικά 
πρόσωπα. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. α) 
 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις. 
 Ιδιοκτήτες δασών 

και δασικών εκτά-
σεων. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (δάση). 

  

         
4 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, τα ξένα κράτη, για τα ακίνητα 
που ανήκουν σ’ αυτά και τα οποία χρη-
σιμοποιούνται για την εγκατάσταση των 
πρεσβειών και προξενείων αυτών, με τον 

Τα ακίνητα να χρησιμοποι-
ούνται για την εγκατάσταση 
των πρεσβειών και προξε-
νείων τους και να τηρείται ο 
όρος της αμοιβαιότητας. 

Ξένα κράτη. Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 
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4.  ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
όρο της αμοιβαιότητας. 

         
5 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, οι ξένοι πρεσβευτές και λοιποί 
διπλωματικοί αντιπρόσωποι και πράκτο-
ρες, για τα ακίνητά τους με τον όρο της 
αμοιβαιότητας. 

Να τηρείται ο όρος της α-
μοιβαιότητας. 

Ξένοι πρεσβευτές, 
λοιποί διπλωματι-
κοί αντιπρόσωποι, 
πράκτορες. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, οι πρόξενοι και προξενικοί πρά-
κτορες, καθώς και το κατώτερο προσω-
πικό των ξένων πρεσβειών και προξενεί-
ων, για τα ακίνητά τους με τον όρο της 
αμοιβαιότητας και εφόσον έχουν την ι-
θαγένεια του κράτους που αντιπροσω-
πεύουν και δεν ασκούν εμπόριο ή βιο-
μηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα και με την επιφύ-
λαξη των όρων των διεθνών συμβάσεων. 

Να τηρείται ο όρος της α-
μοιβαιότητας, οι δικαιούχοι 
να έχουν την ιθαγένεια του 
κράτους που αντιπροσω-
πεύουν και να μην ασκούν 
εμπόριο ή βιομηχανία ή να 
μην είναι διευθυντές επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα. 

Πρόξενοι, προξε-
νικοί πράκτορες 
και κατώτερο προ-
σωπικό των ξένων 
πρεσβειών και 
προξενείων. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
7 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί 
από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υ-
πουργείου Πολιτισμού, λόγω αρχαιολο-
γικής έρευνας. 

Τα ακίνητα να έχουν δε-
σμευθεί, λόγω αρχαιολογι-
κής έρευνας, από την αρ-
χαιολογική υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
8 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων τα κτίσματα για τα οποία έχει εκ-
δοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης. 

Τα κτίσματα για τα οποία 
έχει εκδοθεί άδεια ή πρω-
τόκολλο κατεδάφισης. 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
9 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, τα επιταγμένα από το στρατό ακί-
νητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4442/1929 (ΦΕΚ 339 Α). 

Τα ακίνητα να είναι επιταγ-
μένα από το στρατό. 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Άμυνα   

         
10 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες 
δημόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν ως 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Ελληνικό Δημόσι-
ο, αποκεντρωμέ-
νες δημόσιες υ-
πηρεσίες, Τράπεζα 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. ζ) 
 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 
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4.  ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ειδικά ταμεία και η Τράπεζα της Ελλά-
δος για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνη-
τά τους. 

της Ελλάδος. 

         
11 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων οι δήμοι, οι κοινότητες, οι νομαρ-
χιακές αυτοδιοικήσεις, οι δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις, οι Τοπικές Ενώ-
σεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), η 
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 
Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), η Ένωση Νομαρχια-
κών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) 
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί-
ου, για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνη-
τά τους. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Δήμοι, κοινότητες, 
νομαρχιακές αυ-
τοδιοικήσεις, δη-
μοτικές και κοινο-
τικές επιχειρήσεις, 
ΤΕΔΚ, ΚΕΔΚΕ, 
ΕΝΑΕ, νπδδ. 

Ν. 3634/98 
(άρθρο 8, 
περ. η) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
12 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, τα κάθε είδους ταμεία ή οργανι-
σμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι συνδικα-
λιστικές οργανώσεις και η Αρχαιολογική 
Εταιρεία για ακίνητα που ιδιοχρησιμο-
ποιούν. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Κάθε είδους τα-
μεία, οργανισμοί 
κοινωνικής ασφά-
λισης, συνδικαλι-
στικές οργανώσεις, 
Αρχαιολογική Ε-
ταιρεία. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
13 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, οι κατά την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 13 του Συντάγματος γνωστές θρη-
σκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό του 
Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του όρους 
Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλε-
ξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 
και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, 
για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά 
τους, καθώς και για αυτά που χρησιμο-
ποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό 
τους έργο. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Γνωστές θρησκείες 
και δόγματα, το 
Ιερό Κοινό του 
Πανάγιου Τάφου, 
η Ιερά Μονή του 
όρους Σινά, το Ά-
γιο Όρος, το Πα-
τριαρχείο Κωνστα-
ντινουπόλεως, το 
Πατριαρχείο Αλε-
ξανδρείας, το Πα-
τριαρχείο Ιεροσο-
λύμων και η Ορ-
θόδοξη Εκκλησία 
της Αλβανίας. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. ι) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός 
(θρησκεία). 
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4.  ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

14 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-
νήτων, τα μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολι-
τιστικό Κέντρο Δελφών, τα κοινωφελή ι-
δρύματα, τα ιδρύματα για τα οποία έ-
χουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 
1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α) και οι ξένες αρ-
χαιολογικές και γεωργικές σχολές καθώς 
και τα μη κερδοσκοπικά σωματεία που 
επιδιώκουν αποδεδειγμένα εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς και τα σχολεία τους έχουν 
αναγνωρισθεί ως ισότιμα προς τα δημό-
σια για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνη-
τά τους. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Τα μουσεία, τα 
κοινωφελή ιδρύ-
ματα, τα ιδρύματα 
για τα οποία έ-
χουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 12 
του ν. 
1610/1986, το 
Ευρωπαϊκό Πολι-
τιστικό Κέντρο 
Δελφών, οι ξένες 
αρχαιολογικές και 
γεωργικές σχολές 
καθώς και τα μη 
κερδοσκοπικά 
σωματεία που ε-
πιδιώκουν αποδε-
δειγμένα εκπαι-
δευτικούς σκο-
πούς και τα σχο-
λεία τους έχουν 
αναγνωρισθεί ως 
ισότιμα με τα δη-
μόσια. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. ια) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
15 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, τα νομικά πρόσωπα που υπάγο-
νται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 
(ΦΕΚ 37Α) για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 
ακίνητά τους. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Νομικά πρόσωπα 
του ν.3647/2008 
(Βακούφ Δυτικής 
Θράκης) 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. ιβ) 

Απεριόρι-
στη 

Φορολογική ε-
ξομοίωση των 
μουσουλμανι-
κών ευαγών ι-
δρυμάτων του ν. 
1091/80 με ό-
λους τους άλ-
λους εκκλησια-
στικούς φορείς-
Πολιτισμός 
(θρησκεία). 
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5.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Α. Εξαιρούνται από τον ειδικό ετήσιο 

φόρο τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας 
των ακίνητων που βρίσκονται στην Ελ-
λάδα και έχουν εμπράγματα δικαιώματα 
πλήρους ή ψιλής κυριότητας, ανεξάρτη-
τα από τη χώρα στην οποία έχουν την 
έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό 
τους: 

 Οι επιχειρήσεις 
που αναφέρονται 
στην περιγραφή. 

Ν. 3091/02 
(άρθρο 15) 
Ν. 3193/03 
(άρθρο 15) 

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. 

      

         
 β) Εταιρείες οι οποίες έχουν και άλλα 

ακαθάριστα έσοδα στην Ελλάδα τα 
οποία είναι μεγαλύτερα των ακαθάρι-
στων εσόδων από ακίνητα. 

Να έχουν ακαθάριστα έσο-
δα στην Ελλάδα μεγαλύτε-
ρα των ακαθάριστων εσόδων 
τους από ακίνητα. 

      

  Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται, ανε-
ξάρτητα από το ύψος των ακαθάρι-
στων εσόδων τους στην Ελλάδα και 
για διάστημα επτά ετών από την έκδο-
ση της αρχικής οικοδομικής άδειας 
και εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν 
κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις που 
πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιήσουν 
για την άσκηση βιομηχανικής, τουρι-
στικής ή εμπορικής γενικώς επιχείρη-
σης. 

Να ιδιοχρησιμοποιούν τα 
κτίρια ή άλλες εγκαταστά-
σεις που ανεγείρουν για την 
άσκηση βιομηχανικής του-
ριστικής ή εμπορικής γενι-
κώς επιχείρησης. 

      

         
 γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν 

εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 
89/1967, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον α.ν. 379/ 
1968, το ν. 27/1975, το ν.814/1974 
και το ν. 2234/94 και πλοιοκτήτριες 
εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα 

Να ιδιοχρησιμοποιούν τα 
ακίνητα στην Ελλάδα ως 
γραφεία ή αποθήκες για 
την κάλυψη των λειτουργι-
κών τους αναγκών. 

   Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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5.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην 
Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή 
αποθήκες για την κάλυψη των λει-
τουργικών τους αναγκών. 

  Επίσης εταιρείες για τα ακίνητα που 
εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές εταιρείες 
του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει απο-
κλειστικά για την εγκατάσταση των 
γραφείων ή των αποθηκών τους. 

Να εκμισθώνουν τα ακίνητά 
τους σε ναυτιλιακές εταιρεί-
ες του α.ν. 89/1967 απο-
κλειστικά για την εγκατά-
σταση των γραφείων ή των 
αποθηκών τους. 

      

  Επίσης εταιρείες που μέχρι την έναρ-
ξη ισχύος του νόμου αυτού ανήκουν 
σε ναυτιλιακά συμφέροντα για τα ακί-
νητα που αποκτήθηκαν μέχρι την 1η 
Ιανουαρίου 2003, εφόσον τα χρήματα 
που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα για 
την απόκτηση των ακινήτων αυτών 
προέρχονται από ναυτιλιακή δραστη-
ριότητα. 

Να προέρχονται τα χρήμα-
τα που έχουν εισαχθεί στην 
Ελλάδα για την απόκτηση 
των ακινήτων αυτών από 
ναυτιλιακή δραστηριότητα. 

      

         
 δ) Εταιρείες οι οποίες ανήκουν στο Ελ-

ληνικό Δημόσιο ή σε οργανισμούς 
δημόσιου δικαίου. 

Να ανήκουν στο Ελληνικό 
Δημόσιο ή σε οργανισμούς 
δημόσιου δικαίου. 

      

          
 Β. Εξαιρούνται από τον ειδικό ετήσιο 

φόρο τρία τοις εκατό (3%) οι εξής κατη-
γορίες επιχειρήσεων, εφόσον έχουν την 
έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό 
τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

    Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

 α) ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομα-
στικές μετοχές ή που δηλώνουν τα 
φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν, 

ΑΕ που έχουν ονομαστικές 
μετοχές ή που δηλώνουν τα 
φυσικά πρόσωπα που τις 
κατέχουν. 

      

 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-

ΕΠΕ εφόσον τα εταιρικά 
μερίδια ανήκουν σε φυσικά 
πρόσωπα ή εφόσον δηλώ-
νουν τα φυσικά πρόσωπα. 
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5.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
χουν, 

 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, 

Προσωπικές εταιρείες εφό-
σον οι εταιρικές μερίδες 
ανήκουν σε φυσικά πρόσω-
πα ή δηλώνουν τα φυσικά 
πρόσωπα. 

      

 δ) εταιρείες, των οποίων το σύνολο των 
ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή με-
ρίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή 
αλλοδαπό που έχει συσταθεί με διά-
ταξη τελευταίας βουλήσεως και επι-
διώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκο-
πούς. 

Να πρόκειται για ίδρυμα 
που έχει συσταθεί με διάτα-
ξη τελευταίας βουλήσεως 
και επιδιώκει στην Ελλάδα 
κοινωφελείς σκοπούς. 

      

         
 Γ. Εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο τρία 

τοις εκατό (3%) εταιρείες που έχουν την 
έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό 
τους σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης εφόσον υπάρχει σύμβαση 
διοικητικής συνδρομής για την καταπο-
λέμηση της απάτης και της φοροδιαφυ-
γής με τη χώρα της έδρας τους. 

Να υπάρχει σύμβαση διοι-
κητικής συνδρομής για την 
καταπολέμηση της απάτης 
και της φοροδιαφυγής με 
τη χώρα της έδρας τους. 

   Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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6.  ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες, 
οι ιερές μονές, οι ιεροί ναοί, το ιερό κοι-
νό του Παναγίου Τάφου, η Ιερά Μονή 
του Όρους Σινά, η Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Αλβανίας, τα νπδδ, οι νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις, τα ιδρύματα και λοιπά 
νομικά πρόσωπα των άρθρων 73 και 74 
και οι αμιγείς επιχειρήσεις των περιπτώ-
σεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 75 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 
21Α), καθώς και τα δημοτικά και κοινω-
φελή ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά 
και κοινοτικά νομικά πρόσωπα, οι σύν-
δεσμοι δήμων και κοινοτήτων, οι απο-
κλειστικά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές 
επιχειρήσεις, η ΚΕΔΚΕ, οι τοπικές ενώ-
σεις δήμων και κοινοτήτων, οι δημοτικές 
και κοινοτικές εταιρείες λαϊκής βάσης 
για την πρώτη διετία της λειτουργίας 
τους, οι δημοτικές ή κοινοτικές επιχει-
ρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα για 
την πρώτη πενταετία της λειτουργίας 
τους, οι ανώνυμες εταιρείες που συνι-
στώνται από οργανισμούς τοπικής αυτο-
διοίκησης και τοπικές ενώσεις δήμων και 
κοινοτήτων με συνεταιρισμούς για την 
πρώτη πενταετία της λειτουργίας τους με 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 289 του π.δ. 410/95 (ΦΕΚ 231 
Α). 

 Δημόσιο, δήμοι, 
κοινότητες, νο-
μαρχιακές αυτο-
διοικήσεις κ.λπ. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

100 38.704.872 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς τα ολυμπιακά, εθνικά, δημοτικά 
και κοινοτικά γυμναστήρια. 

 Δημόσια γυμνα-
στήρια. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
στ) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-  ΑΕΙ και δημόσια Ν. 2961/01 Απεριόρι- Παιδεία (Τριτο- 60 2.129.130 
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6.  ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μιάς ΑΕΙ και δημόσια νοσηλευτικά ι-
δρύματα, στα οποία εγκαθίστανται και 
λειτουργούν εκπαιδευτικά παραρτήματα. 

νοσηλευτικά ι-
δρύματα. 

(άρθρο 25,  
παρ.1, περ.ζ) 

στη βάθμια εκπαί-
δευση). 

         
4 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς τα αθλητικά σωματεία του άρθρου 
47 του ν. 75/1975. 

Να έχουν συσταθεί νομίμως 
και να είναι αναγνωρισμένα 
από τη ΓΓΑ. 

Αθλητικά σωμα-
τεία. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός 10 10.669 

         
5 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

η Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 

Ν. 641/77 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (Τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
6 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
 Διεθνής Έκθεση 

Θεσσαλονίκης. 
Ν. 735/77 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
7 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελ-
φών. 

 Ευρωπαϊκό Πολι-
τιστικό Κέντρο 
Δελφών. 

Ν. 645/77 Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
8 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων και τα 
Σχολικά Ταμεία. 

 Οργανισμός Σχο-
λικών Κτιρίων και 
Σχολικά Ταμεία. 

Ν. 513/76 
(άρθρο 3) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία   

         
9 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

το Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέχνης. 

 Ίδρυμα Ερευνών 
Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέ-
χνης. 

Ν. 1610/86 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
10 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα 
νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκο-
πούς εθνωφελείς, κοινωφελείς κ.λπ. 

Να επιδιώκονται αποδε-
δειγμένα σκοποί εθνωφελείς 
ή θρησκευτικοί, σε ευρύτε-
ρο κύκλο φιλανθρωπικοί, 
εκπαιδευτικοί, καλλιτεχνι-
κοί ή κοινωφελείς. 

Μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα 
νομικά πρόσωπα. 

Ν. 2961/01, 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις). 

50 3.059.269 

         
11 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς τα αλλοδαπά, μη κερδοσκοπικού 
Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαπά μη κερ-

δοσκοπικού χα-
Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
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6.  ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα. ρακτήρα, νομικά 

πρόσωπα. 
παρ. 1, 
περ. β) 

σχέσεις/διεθνές 
δίκαιο). 

         
12 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς τα αλληλοβοηθητικά ταμεία περί-
θαλψης εργατοϋπαλλήλων (ταμεία υγεί-
ας). 

 Αλληλοβοηθητικά 
ταμεία περίθαλ-
ψης εργατοϋπαλ-
λήλων. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
β) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
13 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς οι περιουσίες του άρθρου 96 του 
α.ν. 2039/39 (κληροδοτήματα). 

Εκπλήρωση ειδικού κοινω-
φελούς σκοπού. 

Κληροδοτήματα 
του άρθρου 96 
του α.ν. 2039/39. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
14 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς τα πολιτικά κόμματα. 
Να έχουν συσταθεί νόμιμα 
στην Ελλάδα και να είναι 
αναγνωρισμένα από τον κα-
νονισμό της Βουλής. 

Πολιτικά κόμματα Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
15 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. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις/διεθνές 
δίκαιο). 

  

         
16 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

η κινητή περιουσία στην αλλοδαπή. 
Να πρόκειται για Έλληνα 
υπήκοο, εγκατεστημένο 
στην αλλοδαπή επί μία δε-
καετία, τουλάχιστον. 

Έλληνες υπήκοοι 
που έζησαν στην 
αλλοδαπή. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 2, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 

  

         
17 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

η τραπεζική κατάθεση σε κοινό λογαρια-
σμό τράπεζας (joint account). 

 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 (ενί-
σχυση καταθέ-
σεων). 

  

         
18 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς πλοία χωρητικότητας άνω των 
1.500 κόρων, μερίδια πλοίων, μετοχές 
ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που 

 Όσοι κληρονο-
μούν πλοία, μερί-
δια πλοίων και με-
τοχές αντίστοιχων 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 2, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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6.  ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
είναι πλοιοκτήτριες τέτοιων πλοίων. εταιρειών. 

         
19 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

ποσό 1.500 ευρώ, για κληρονόμους α-
ποβιωσάντων κατά τη διάρκεια πολέμου 
υπό τη σημαία του ελληνικού κράτους. 

 Ανιόντες, κατιό-
ντες, χήρα, ανήλι-
κοι άρρενες αδελ-
φοί ή άγαμες α-
δελφές. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 27) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
20 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς οι, αιτία θανάτου, κτήσεις γεωργι-
κής ή κτηνοτροφικής έκτασης. 

α) Να πρόκειται για γεωρ-
γικές-κτηνοτροφικές ε-
κτάσεις. 

β) Να μην εκποιηθούν ή 
αλλάξουν χρήση για μία 
δεκαπενταετία. 

γ) Οι κληρονόμοι να είναι 
γεωργοί. 

Τέκνα, σύζυγος, 
γονείς, αδέλφια, 
εγγονοί του κλη-
ρονομούμενου, οι 
οποίοι είναι κατά 
κύριο επάγγελμα 
γεωργοί. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 26 
ενότητα Β). 
Ν. 3220/04 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργί-
α/κτηνοτροφία). 

340 1.186.573 

         
21 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

ποσό τριπλάσιο από το αφορολόγητο, σε 
περιπτώσεις κληρονομούμενων γεωργών. 

α) Η κληρονομική μερίδα ή 
κληροδοσία να αποτελεί 
κατά το ήμισυ γεωργική-
κτηνοτροφική περιουσία. 

β) Η ενασχόληση των ενη-
λίκων κληρονόμων να εί-
ναι κατά κύριο επάγγελ-
μα γεωργική. 

γ) Η ενασχόληση των κλη-
ρονομούμενων να ήταν 
κατά κύριο επάγγελμα 
γεωργική. 

Ανιόντες, κατιό-
ντες, σύζυγος του 
κληρονομούμε-
νου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 26 
ενότητα Γ΄). 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργί-
α/κτηνοτροφία). 

80 434.793 

         
22 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς κληρονόμοι ομολογιών λαχειοφό-
ρου εσωτερικού δανείου οικονομικής 
ανάπτυξης. 

α) Να πρόκειται για λαχει-
οφόρο εσωτερικό δάνειο 
οικονομικής ανάπτυξης. 

β) Να προβλέπεται η απαλ-
λαγή από το νόμο έκδο-
σης των ομολογιών. 

Κληρονόμοι ομο-
λογιών εσωτερικών 
δανείων. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 2, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
23 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς κληρονόμοι αποζημιώσεων Ελλή-
 Κληρονόμοι ελλή-

νων προσφύγων. 
ΝΔ 4242/62 
(άρθρο 15) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
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6.  ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
νων προσφύγων από τη Γιουγκοσλαβία 
και Ρουμανία λόγω εθνικοποίησης ελλη-
νικών περιουσιών. 

σχέσεις). 

         
24 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς κληρονόμοι αποζημιώσεων που 
προβλέπονται από την ελληνοβουλγαρι-
κή συμφωνία της 9/7/1964. 

 Κληρονόμοι απο-
ζημιώσεων. 

ΑΝ 408/68 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις/διεθνές 
δίκαιο). 

  

         
25 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς κληρονόμοι Ελλήνων υπηκόων για 
κινητή περιουσία που βρίσκεται στην Αί-
γυπτο ή στην Τουρκία. 

 Κληρονόμοι περι-
ουσιών σε Αίγυπτο 
ή Τουρκία. 

ΝΔ 4486/65 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 

  

         
26 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς κληρονόμοι εταιρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαί-
ων. 

 Κληρονόμοι εται-
ρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου ή 
αμοιβαίων κεφα-
λαίων. 

Ν. 1969/91 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  
 

         
27 Κατοικία ή οικόπεδο που αποκτάται αι-

τία θανάτου από σύζυγο ή τέκνα του 
κληρονομούμενου κατά πλήρη κυριότη-
τα, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο 
κληρονόμος ή κληροδόχος ή ο σύζυγος 
αυτού ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν έ-
χουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή 
επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ι-
δανικό 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 ακινή-
του, που αντιστοιχεί σε εμβαδόν κατοι-

α) Να μην υπάρχει άλλο 
ακίνητο που να πληροί 
τις στεγαστικές ανάγκες 
και το οποίο να βρίσκε-
ται σε δήμο ή κοινότητα 
με πληθυσμό άνω των 
τριών χιλιάδων (3.000) 
κατοίκων. 

β) Να μην εκποιηθεί το α-
κίνητο για μια πενταετία. 

γ) Οι στεγαστικές ανάγκες 
καλύπτονται, αν το εμ-
βαδόν της κατοικίας ή 
του ιδανικού μεριδίου 
της κατοικίας είναι, για 
ένα άτομο, εβδομήντα 
(70) τ.μ. και για τους συ-
ζύγους εβδομήντα (70) 
τ.μ., προσαυξανόμενα 

Σύζυγος, τέκνα 
του φορολογούμε-
νου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 26), 
Ν. 2948/01 
(άρθρο 12) 
Ν. 3091/02 
(άρθρο 10) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

640 1.537.421 
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6.  ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κίας ως διακόσια (200) τ.μ. το οποίο 
προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε (25) 
τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επό-
μενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την ε-
πιμέλεια έχει ο δικαιούχος, εφόσον στον 
δικαιούχο περιέρχεται μία μόνο κατοι-
κία ή ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου 
και κατά πλήρη κυριότητα και όχι πο-
σοστό εξ αδιαιρέτου. 

κατά είκοσι (20) τ.μ. για 
καθένα από τα δύο πρώ-
τα τέκνα τους και κατά 
είκοσι πέντε (25) τ.μ. για 
το τρίτο και καθένα από 
τα επόμενα τέκνα τους. 

         
28 Μειώνεται ο φόρος κληρονομιάς κατά 

60% για τη μέχρι εκατόν εξήντα πέντε 
χιλιάδες (165.000) ευρώ κληρονομική 
μερίδα, όταν πρόκειται για κληρονόμο 
με αναπηρία άνω του 67%. 

Ο κληρονόμος να είναι α-
νάπηρος. 

Ανάπηροι Ν. 2961/01 
(άρθρο 29) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 

230 665.298 

         
29 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

ποσό 300.000 ευρώ ανά δικαιούχο, εφό-
σον δικαιούχοι είναι σύζυγος και ανήλι-
κα τέκνα του κληρονομούμενου. 

Η απαλλαγή για τον επιζώ-
ντα σύζυγο παρέχεται εφό-
σον η έγγαμη συμβίωση εί-
χε διάρκεια τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών. 

Σύζυγος ή και α-
νήλικα τέκνα του 
κληρονομούμε-
νου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 2, 
περ.ζ’) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

2.820 19.860.458 

         
30 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. 

 Γονείς του κληρο-
νομούμενου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 2, περ. 
στ’) 

 Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
31 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 
του κληρονομού-
μενου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25) 

Απεριόρι-
στη. 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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7.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α.  ΔΩΡΕΕΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών το 
Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιερές 
μονές, οι ιεροί ναοί, το ιερό κοινό του 
Παναγίου Τάφου, η Ιερά Μονή του Ό-
ρους Σινά, η Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Αλβανίας, τα νπδδ, οι νομαρχιακές αυ-
τοδιοικήσεις, τα ιδρύματα και λοιπά νο-
μικά πρόσωπα των άρθρων 73 και 74 
και οι αμιγείς επιχειρήσεις των περιπτώ-
σεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 75 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 
21Α), καθώς και τα δημοτικά και κοινο-
τικά νομικά πρόσωπα, οι σύνδεσμοι δή-
μων και κοινοτήτων, οι αποκλειστικά α-
μιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρή-
σεις, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοι-
νοτήτων (ΚΕΔΚΕ), οι τοπικές ενώσεις δή-
μων και κοινοτήτων. 

 Δημόσιο, δήμοι, 
κοινότητες, νο-
μαρχιακές αυτο-
διοικήσεις κ.λπ. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

490 43.652.139 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών τα 

ολυμπιακά, εθνικά, δημοτικά και κοινο-
τικά γυμναστήρια. 

 Δημόσια γυμνα-
στήρια. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών Α-

νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και 
δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, στα ο-
ποία εγκαθίστανται και λειτουργούν εκ-
παιδευτικά παραρτήματα. 

 ΑΕΙ και δημόσια 
νοσηλευτικά 
ιδρύματα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
4 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών α-

θλητικά σωματεία, νομίμως υφιστάμενα 
και αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμ-
ματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ). 

 Αθλητικά σωμα-
τεία. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
5 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών η Ια-

τρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου 
Ν. 641/77 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
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7.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Κρήτης. δευση). 

         
6 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών η Δι-

εθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
 Διεθνής Έκθεση 

Θεσσαλονίκης. 
Ν. 735/77 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

60 2.955.830 

         
7 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών ο 

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 
 ΟΣΚ Ν. 513/76 Απεριόρι-

στη 
Παιδεία   

         
8 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών το 

Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέχνης. 

 Ίδρυμα Ερευνών 
Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέ-
χνης. 

Ν. 1610/86 Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
9 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών τα 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικά 
πρόσωπα που επιδιώκουν εθνωφελείς, 
κοινωφελείς κ.λπ. σκοπούς. 

Να επιδιώκονται αποδε-
δειγμένα σκοποί εθνωφε-
λείς, σε ευρύτερο κύκλο φι-
λανθρωπικοί, εκπαιδευτι-
κοί, καλλιτεχνικοί ή κοινω-
φελείς. 

Μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα 
νομικά πρόσωπα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις). 

330 6.710.782 

         
10 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών τα 

αλλοδαπά, μη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα, νομικά πρόσωπα. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαπά μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, νομι-
κά πρόσωπα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις/διεθνές 
δίκαιο). 

10 68.000 

         
11 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών τα 

αλληλοβοηθητικά ταμεία περίθαλψης 
εργατοϋπαλλήλων (ταμεία υγείας). 

 Αλληλοβοηθητικά 
ταμεία περίθαλ-
ψης εργατοϋπαλ-
λήλων. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
12 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 

περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 
2039/39 (κληροδοτήματα). 

Εκπλήρωση ειδικού κοινω-
φελούς σκοπού. 

Κληροδοτήματα 
του άρθρου 96 
του α.ν. 2039/39. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (κοι-
νωφελείς σκο-
ποί). 

  

         
13 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών τα 

πολιτικά κόμματα. 
Να έχουν συσταθεί νόμιμα 
στην Ελλάδα και να είναι 

Πολιτικά κόμμα-
τα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
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7.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
αναγνωρισμένα από τον κα-
νονισμό της Βουλής. 

εσωτερικό. 

         
14 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 

δημοτικές και κοινοτικές εταιρείες λαϊ-
κής βάσης για την πρώτη διετία της λει-
τουργίας τους. 

 Δημοτικές και 
κοινοτικές εταιρεί-
ες λαϊκής βάσης. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Η πρώτη 
διετία της 
λειτουργί-
ας τους. 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
15 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 

ανώνυμες εταιρείες που συνιστώνται από 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 
τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων 
με συνεταιρισμούς. 

Να τηρούνται οι προϋποθέ-
σεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 289 του π.δ. 
410/1995 (ΦΕΚ 231Α’) 

 Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Η πρώτη 
πενταετία 
της λει-
τουργίας 
τους. 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
16 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 

δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 
συνεταιριστικού χαρακτήρα. 

 Δημοτικές και 
κοινοτικές επιχει-
ρήσεις συνεταιρι-
στικού χαρακτή-
ρα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Η πρώτη 
πενταετία 
της λει-
τουργίας 
τους. 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

10 31.090 

         
17 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 

χωρίς αντάλλαγμα μεταβιβάσεις μετοχών 
και άλλων κινητών αξιών, με οποιουσδή-
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. 

 Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, Δημόσι-
ο, ΔΕΚΑ ΑΕ. 
 

Ν.2961/01 
(άρθρο 43)  

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

10 55.710 

         
18 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών η 

χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση της κυ-
ριότητας ακινήτων σε Ποδοσφαιρική Α-
νώνυμη Εταιρεία (ΠΑΕ), αθλητικά σωμα-
τεία ή ανώνυμες εταιρείες που έχουν α-
ποκλειστική επιδίωξη την εξυπηρέτηση 
αθλητικών σκοπών. 

α) Η χρησιμοποίηση τού-
των θα γίνεται μόνο για 
αθλητικούς σκοπούς και 
πάντοτε μη κερδοσκοπι-
κά. 

β) Οι αθλητικές εγκαταστά-
σεις που βρίσκονται σε 
αυτές να είναι αξιόλογες 
και με υποδομή ανα-
γκαία για την προετοι-

ΠΑΕ, αθλητικά 
σωματεία ή ΑΕ. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   
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7.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μασία Ολυμπιακών Αγώ-
νων. 

γ) Η χρήση των ακινήτων 
και εγκαταστάσεών τους 
θα παραχωρείται στη 
ΓΓΑ, για την εκτέλεση 
προγράμματος προπα-
ρασκευής Ολυμπιακών 
Αγώνων. 

         
19 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/διεθνές 
δίκαιο). 

  

         
20 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) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
21 Απαλλάσσονται 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) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

190 817.378 

         
22 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς οι 

αιτία δωρεάς κτήσεις γεωργικής ή κτηνο-
τροφικής έκτασης. 

Να πρόκειται για γεωργι-
κές-κτηνοτροφικές εκτά-
σεις. 
Απαγορεύεται η εκποίηση ή 
η αλλαγή χρήσης για μια 
δεκαπενταετία. 

Τέκνα, σύζυγος, 
γονείς, αδέλφια, 
εγγονοί του δωρη-
τή, γεωργοί ή α-
νήλικοι. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία/ 
κτηνοτροφία). 

320 462.343 

         
23 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών ποσό 

τριπλάσιο προς το αφορολόγητο, όταν ο 
δωρητής είναι γεωργός. 

Η μεταβιβαζόμενη περιου-
σία να είναι τουλάχιστον 
κατά το μισό της αξίας της 
γεωργική-κτηνοτροφική. 

Ανιόντες, κατιό-
ντες, σύζυγος του 
δωρητή, γεωργοί ή 
ανήλικοι. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργί-
α/κτηνοτροφία). 

  

24 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 
δικαιούχοι στέγασης του ν. 1138/72. 

  ΝΔ 1276/72 
(άρθρο 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

20 2.676 
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7.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
25 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών, το 

ποσό που παρέχεται σε φυσικό πρόσω-
πο, για αγορά ακινήτου εξ ολοκλήρου 
και κατά πλήρη κυριότητα μέχρι του 
ύψους του οποίου έτυχε απαλλαγής από 
το φόρο μεταβίβασης ακινήτου σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του ν. 1078/80, καθώς 
και για ανέγερση οικοδομής ως πρώτης 
κατοικίας για εμβαδόν που καλύπτει τις 
στεγαστικές ανάγκες των δικαιούχων. 

Να πρόκειται για αγορά α-
κινήτου κατά πλήρη κυριό-
τητα. Η οικοδομή να προο-
ρίζεται για πρώτη κατοικία 
και να καλύπτει τις στεγα-
στικές ανάγκες των φορολο-
γούμενων. Να παρέχεται 
απαλλαγή πρώτης κατοικί-
ας. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 34, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

50 79.422 

         
26 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) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
 Β.  ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ        
         

1 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας.  Σε περί-
πτωση μεταβίβασης με γονική παροχή εξ 
ολοκλήρου ή κατά πλήρη κυριότητα κα-
τοικίας ή οικοπέδου, δεν υπόκειται σε 
φόρο αξία που αντιστοιχεί σε εμβαδόν 
κατοικίας έως διακόσια (200) τ.μ., το 
οποίο προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε 
(25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα 
επόμενα ανήλικα τέκνα των οποίων την 
επιμέλεια έχει ο δικαιούχος. 

Οι δικαιούχοι να μην έ-
χουν: 
α) δικαίωμα πλήρους κυ-
ριότητας ή επικαρπίας ή 
οίκησης σε άλλο διαμέ-
ρισμα ή οικία που να 
πληροί τις στεγαστικές 
τους ανάγκες, 

β) δικαίωμα πλήρους κυ-
ριότητας σε οικόπεδο οι-
κοδομήσιμο, 

γ) να μην εκποιηθεί το ακί-
νητο για μια πενταετία. 

Τέκνα δωρητή. Ν. 2961/01 
(άρθρο 43, 
εν. Α’) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

1.070 1.260.809 

         
2 Μειώνεται κατά 40% ο φόρος που προ-

κύπτει για γονική παροχή ακινήτων που 
Ο δικαιούχος της γονικής 
παροχής να είναι μόνιμος 

Μόνιμοι κάτοικοι 
των νησιών της 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 44, 

Από 
18/2/97 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 

210 143.764 
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7.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
βρίσκονται στα νησιά της παραγράφου 1 
του άρθρου 118 του ν. 2238/94 εφόσον 
ο δικαιούχος αυτής είναι μόνιμος κάτοι-
κος των νησιών αυτών. 

κάτοικος των νησιών της 
παραγράφου 1 του άρθρου 
118 του ν. 2238/94. 

παραγράφου 1 
του άρθρου 118 
του ν. 2238/94. 

παρ. 5) και μέχρι 
18/2/17. 

εσωτερικό (τοπι-
κή ανάπτυξη). 

         
 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. 

  

         
2 Στα κέρδη από λαχειοφόρες αγορές και 

στις παροχές από διαγωνισμούς ο φόρος 
υπολογίζεται μετά την αφαίρεση αφορο-
λόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 60) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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8.  ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(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. 

890 17.361.555 

         
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. 

370 43.454.088 

         
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. 

40 1.693.308 

         
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. 

 Ιδιοκτήτες κτημά-
των που απαλλο-
τριώνονται ανα-
γκαστικά. 

ΑΝ 1521/50 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

240 81.629 

         
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 
Να έχει καταβληθεί ο φό-
ρος του Ν. ΓΦΚΔ΄ του έτους 

Αγοραστές μεταλ-
λείων. 

ΑΝ 1521/50 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

60 53.114 
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8.  ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
το οποίο καταβλήθηκε ο φόρος του νό-
μου ΓΦΚΔ΄ του έτους 1910 όπως ισχύει 
με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3663/1957 
(ΦΕΚ 24 Α’ / 18-2-1957). 

1910, ως ισχύει. νάπτυξη. 

         
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). 

310 616.315 

         
9 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων (ΦΜΑ) για την αγορά πρώ-
της κατοικίας, οι διαμένοντες στην Ελ-
λάδα Έλληνες, οι Έλληνες ομογενείς που 
εργάστηκαν στο εξωτερικό για έξι (6) του-
λάχιστον χρόνια, καθώς και οι υπήκοοι 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης που ζουν και εργάζονται στην Ελ-
λάδα. 
Η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοι-
κίας με εμβαδόν έως διακόσια (200) τ.μ. 
ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κα-
τοικία με εμβαδόν έως διακόσια (200) 
τ.μ., ανεξάρτητα από την αξία τους.  Το 
εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται κατά είκο-
σι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα 
από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, την επι-
μέλεια των οποίων έχει ο αγοραστής ή τα 
προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό ανα-
πηρίας τουλάχιστον 67%. Αν το αγορα-
ζόμενο ακίνητο υπερβαίνει το ανωτέρω 
εμβαδόν, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι 
του ποσού της αξίας που αντιστοιχεί στο 
εμβαδόν αυτό. 

α) Ο αγοραστής, η σύζυγος 
ή τα προστατευόμενα 
παιδιά του να μην έχουν 
ακίνητο που να πληροί 
τις στεγαστικές τους α-
νάγκες, 

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. 

΄Ολοι οι Έλληνες 
που διαμένουν 
στην Ελλάδα, οι 
υπήκοοι κρατών 
μελών της ΕΕ, 
που ζουν και ερ-
γάζονται στην Ελ-
λάδα, καθώς και 
οι Έλληνες που 
εργάζονται στο ε-
ξωτερικό για έξι 
(6) και πλέον έτη 
και είναι εγγε-
γραμμένοι σε δη-
μοτολόγιο της χώ-
ρας, έστω και αν 
δεν κατοικούν κα-
τά το χρόνο αγο-
ράς μόνιμα στην 
Ελλάδα. 

Ν. 1078/80 
Ν. 2634/08 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

50.580 448.740.553 
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8.  ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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, υπό την προϋπό-
θεση ότι, η συγχώνευση ή μετατροπή θα 
ολοκληρωθεί μέχρι και την 30η Δεκεμ-
βρίου 2008. 

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 
ακινήτου να αποσκοπεί 
στις λειτουργικές ανά-
γκες της εισφέρουσας 
επιχείρησης. 

Επιχειρήσεις ο-
ποιασδήποτε μορ-
φής που μετατρέ-
πονται ή συγχω-
νεύονται σε ΕΠΕ ή 
ΑΕ. 

ΝΔ 1297/72 Μέχρι 
31/12/11. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

120 12.891.769 

         
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 

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. 

380 74.465.998 
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8.  ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144Α΄), με 
την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες 
απορροφούνται από υφιστάμενες α-
νώνυμες εταιρείες. 

         
12 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων οι αγροτικές συνεταιριστι-
κές οργανώσεις, μέσα στην περιφέρειά 
τους. 

Οι αγορές να γίνονται για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων. 

Αγροτικές συνε-
ταιριστικές οργα-
νώσεις. 

Ν. 2169/93 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

80 1.086.688 

         
13 Οι τυχόν συναπτόμενες συμβάσεις μετα-

βιβάσεως ακινήτων απαλλάσσονται από 
το φόρο μεταβίβασης μέχρι το ύψος του 
χορηγούμενου σεισμοδανείου. 

 Σεισμόπληκτοι. Ν. 867/79 Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
14 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). 

200 594.525 

         
15 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 Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
16 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 

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. 2367/95 
(άρθρο 11, 
παρ. 12) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

380 42.746.508 
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8.  ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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. 

         
17 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 (γεωργία). 

10.260 14.192.870 

         
18 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων οι συμβάσεις ανταλλαγής 
επί καλλιεργούμενων ή καλλιεργήσιμων 
γαιών. 

α) Να πρόκειται περί καλ-
λιεργούμενων ή καλλιερ-
γήσιμων γαιών, με βε-
βαίωση της Δ/νσης Γε-
ωργίας. 

β) Η ανταλλαγή να γίνεται 
για τη συγκέντρωση των 
κατεσπαρμένων γαιών. 

Οι ιδιοκτήτες των 
εν λόγω γαιών. 

Ν. 3194/55 
(άρθρο 37) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
19 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). 

50 19.448 

         
20 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). 
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8.  ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
21 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). 

30 10.708 

         
22 Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη πε-

ριουσία απαλλάσσονται από το φόρο με-
ταβίβασης ακινήτων στην περίπτωση που 
σχηματισθούν μετά από: 
α) συγχώνευση δύο ή περισσότερων ε-

ταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ακίνητη 
περιουσία ή 

β) μετά από διάσπαση ή απόσχιση υφι-
στάμενης εταιρείας που εισφέρει ακί-
νητη περιουσία της σε νέο ή υφιστά-
μενο νομικό πρόσωπο το οποίο λει-
τουργεί ως εταιρεία επενδύσεων σε 
ακίνητη περιουσία. 

 Εταιρείες οι ο-
ποίες διαθέτουν 
ακίνητη περιουσί-
α. 

Ν. 2778/99 Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

10 379.935 

         
23 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) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

40 2.014.685 

         
24 Η διάθεση και εξαγορά των μεριδίων α-  Αμοιβαίο κεφά- Ν. 2779/99 Απεριόρι- Οικονομικές   
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8.  ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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. 

λαιο ακίνητης πε-
ριουσίας. 

Ν. 2992/02 στη σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
25 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 
πλοίου ή μεριδίων 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). 

  

         
26 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). 

  

         
27 Απαλλάσσονται το φόρου μεταβίβασης 

ακινήτων οι συγχωνεύσεις ανωνύμων 
κτηματικών εταιρειών, εφόσον η απορ-
ροφώσα κατέχει το σύνολο των μετοχών 
της απορρφώμενης. 

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. 

  

         
28 Μειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί 

συντελεστές μεταβίβασης ακινήτων του 
άρθρου 4 του α.ν. 1521/50 για αγορά 
ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων 
επί ακινήτων σε νησιά με πληθυσμό κά-
τω από 3.100 κατοίκους εφόσον η αγορά 
αυτή γίνεται από φυσικά πρόσωπα μόνι-
μους κατοίκους των νησιών αυτών. 

Η αγορά του ακινήτου να 
γίνεται από φυσικά πρόσω-
πα που είναι μόνιμοι κά-
τοικοι νησιών με πληθυσμό 
κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Φυσικά πρόσωπα 
που είναι μόνιμοι 
κάτοικοι νησιών 
με πληθυσμό κά-
τω από 3.100 κα-
τοίκους. 

Ν. 2459/97 
(άρθρο 8), 
Ν. 3427/05 
(άρθρο 25) 

Μέχρι 
18/2/17 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (τοπι-
κή ανάπτυξη). 

500 353.104 

         
29 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης  ΟΣΚ Ν. 513/76 Απεριόρι- Παιδεία. 20 538.600 
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8.  ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
–ΤΟΜΕΑΣ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
η αγορά ακινήτων από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 

στη 

         
30 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). 

70 720.330 

         
31 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 
α.16 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

30 3.803.870 
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9.  ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων το Δημόσιο, τα νπδδ, οι ΟΤΑ, 
οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές. 

Το Δημόσιο, τα νπδδ κ.λπ. 
να έχουν την ιδιότητα του 
αγοραστή και το ακίνητο να 
έχει αποκτηθεί μετά την 
1/1/06. 

Δημόσιο, δήμοι, 
κοινότητες, ιεροί 
ναοί, ιερές μονές, 
νπδδ. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

60 133.630 

         
2 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων για την αγορά πρώτης κατοικί-
ας, οι διαμένοντες στην Ελλάδα Έλληνες, 
οι Έλληνες ομογενείς που εργάστηκαν 
στο εξωτερικό για έξι (6) τουλάχιστον 
χρόνια, καθώς και οι υπήκοοι των κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. 
Η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοι-
κίας με εμβαδόν έως διακόσια (200) τ.μ. 
ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κα-
τοικία με εμβαδόν έως διακόσια (200) 
τ.μ., ανεξάρτητα από την αξία τους. Το 
εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται κατά είκο-
σι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα 
από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, την επι-
μέλεια των οποίων έχει ο αγοραστής ή τα 
προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό ανα-
πηρίας τουλάχιστον 67%.  Αν το αγορα-
ζόμενο ακίνητο υπερβαίνει το ανωτέρω 
εμβαδόν, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι 
του ποσού της αξίας που αντιστοιχεί στο 
εμβαδόν αυτό. 

α) Ο αγοραστής, η σύζυγος 
ή τα προστατευόμενα 
παιδιά του να μην έχουν 
ακίνητο που να πληροί 
τις στεγαστικές τους α-
νάγκες, 

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. 

Όλοι οι Έλληνες 
που διαμένουν 
στην Ελλάδα, οι 
υπήκοοι κρατών-
μελών της ΕΕ, 
που ζουν και ερ-
γάζονται στην Ελ-
λάδα, καθώς και 
οι Έλληνες που 
εργάζονται στο ε-
ξωτερικό για έξι 
(6) και πλέον έτη 
και είναι εγγε-
γραμμένοι σε δη-
μοτολόγιο της χώ-
ρας, έστω και αν 
δεν κατοικούν κα-
τά το χρόνο αγο-
ράς μόνιμα στην 
Ελλάδα. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

3.530 4.470.230 

         
3 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων οι αγρότες κατά την αγορά ή 
ανταλλαγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών 
εκτάσεων κατά τις διατάξεις των ν. 
634/77 (ΦΕΚ 186Α) και ν. 2520/97 
(ΦΕΚ 173Α), όπως ισχύουν. 

Να πρόκειται για γεωργικές 
ή κτηνοτροφικές εκτάσεις 
μαζί με τις εγκαταστάσεις 
τους, που εξυπηρετούν α-
ποκλειστικά την εκμετάλ-
λευσή τους. 

Γεωργοί και κτη-
νοτρόφοι. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

1.240 613.330 

         
4 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής α) Τα ακίνητα των συγχω- Επιχειρήσεις ο- Ν. 3427/05 Μέχρι Οικονομικές 70 744.844 
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9.  ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ακινήτων η εισφορά και η μεταβίβαση 
ακινήτων κατά τη συγχώνευση ή μετα-
τροπή επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις 
του ν.δ. 1297/72 (ΦΕΚ 217 Α), όπως ι-
σχύουν. 

νευομένων ή μετατρεπο-
μένων επιχειρήσεων να 
ανήκουν κατά κυριότητα 
σ’ αυτές, 

β) να τα χρησιμοποιούν κα-
τά το χρόνο της συγχώ-
νευσης ή της μετατρο-
πής, 

γ) να τα διατηρήσουν για 
μια πενταετία από τη 
συγχώνευση ή τη μετα-
τροπή, χωρίς να αλλά-
ξουν τη χρήση τους. 

ποιασδήποτε μορ-
φής που μετατρέ-
πονται ή συγχω-
νεύονται σε ΕΠΕ ή 
ΑΕ. 

(άρθρο 16) 31/12/08 σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
5 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων η εισφορά και η μεταβίβαση 
ακινήτων κατά το μετασχηματισμό επι-
χειρήσεων κατά τις διατάξεις του ν. 
2166/93 όπως ισχύουν. 

α) Απαιτείται αίτηση των εν-
διαφερομένων επιχειρή-
σεων στην αρμόδια ΔΟΥ 
ή σε ορκωτό λογιστή για 
διενέργεια φορολογικού 
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. 

Επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία γ΄ 
κατηγορίας και 
έχουν συντάξεις 
τουλάχιστον έναν 
ισολογισμό για 
δωδεκάμηνο ή με-
γαλύτερο χρονικό 
διάστημα. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

20 723.800 

         
6 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
κτημάτων κατά τις διατάξεις του Αγροτι-
κού Κώδικα. 

 Ιδιοκτήτες κτημά-
των που απαλλο-
τριώνονται ανα-
γκαστικά. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

20 32.600 

         
7 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων η ανάκληση απαλλοτρίωσης 
ακινήτων. 

 Ιδιοκτήτες ακινή-
των των οποίων 
ανακαλείται η α-
παλλοτρίωση. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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9.  ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
8 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων η μεταβίβαση ακινήτων από μη 
κερδοσκοπικό συνεταιρισμό στα μέλη 
του. 

Το πρόσωπο στο οποίο γίνε-
ται η μεταβίβαση να είναι 
μέλος μη κερδοσκοπικού 
συνεταιρισμού και ο φόρος 
μεταβίβασης να έχει κατα-
βληθεί από το συνεταιρισμό 
κατά την αγορά της έκτα-
σης. 

Τα μέλη οικοδο-
μικών μη κερδο-
σκοπικών συνε-
ταιρισμών. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
9 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων οι αγορές ακινήτων από αγρο-
τικές συνεταιριστικές οργανώσεις για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων μέσα στην πε-
ριφέρειά τους, κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 35 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61Α). 

Οι αγορές να γίνονται για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων. 

Αγροτικές συνε-
ταιριστικές οργα-
νώσεις. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
10 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων η μεταβίβαση ακινήτων προς 
αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσί-
ας, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων 
προς εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη 
περιουσία, κατά τις διατάξεις του ν. 
2778/1999 (ΦΕΚ 295Α). 

 Εταιρείες επενδύ-
σεων σε ακίνητη 
περιουσία. Αμοι-
βαία κεφάλαια 
ακίνητης περιου-
σίας. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
11 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων οι εταιρείες επενδύσεων σε α-
κίνητη περιουσία στην περίπτωση που 
σχηματισθούν μετά από συγχώνευση δύο 
ή περισσότερων εταιρειών, οι οποίες δια-
θέτουν ακίνητη περιουσία, ή από διά-
σπαση ή απόσχιση υφιστάμενης εταιρεί-
ας που εισφέρει ακίνητη περιουσία της 
σε νέο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο το 
οποίο λειτουργεί ως εταιρεία επενδύσεων 
σε ακίνητη περιουσία, κατά τις διατάξεις 
του ν. 2778/1999. 

 Εταιρείες επενδύ-
σεων σε ακίνητη 
περιουσία.  

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
12 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων ή αγορά ακινήτων από πληγέ-
 Σεισμόπληκτοι Ν. 3427/05 

(άρθρο 16) 
Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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9.  ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ντες από σεισμούς, πλημμύρες και λοι-
πές θεομηνίες κατά τις διατάξεις των νό-
μων 867/1979 (ΦΕΚ 4Α) και 
2576/1998 (ΦΕΚ 25Α), όπως ισχύουν. 

         
13 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων η αγορά ακινήτων από τον Ορ-
γανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 

 ΟΣΚ Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία.   

         
14 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων οι συγχωνεύσεις ανωνύμων 
κτηματικών εταιρειών, εφόσον η απορ-
ροφώσα κατέχει το σύνολο των μετοχών 
της απορροφώμενης, κατά τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3091/ 
2002 (ΦΕΚ 330Α), όπως ισχύουν. 

 Ανώνυμες κτημα-
τικές εταιρείες οι 
οποίες κατέχουν 
το σύνολο των με-
τοχών της απορ-
ροφώμενης εται-
ρείας. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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10.  ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου 

υπερτιμήματος το Δημόσιο, τα νπδδ, οι 
ΟΤΑ, οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές. 

Το Δημόσιο, τα νπδδ κ.λπ. 
να έχουν την ιδιότητα του 
πωλητή. 

Δημόσιο, νπδδ, 
ιερές μονές και 
ιεροί ναοί. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

40 1.523.397 

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου 

υπερτιμήματος η μεταβίβαση ακινήτων 
από μη κερδοσκοπικό οικοδομικό συνε-
ταιρισμό στα μέλη του. 

Η πώληση του ακινήτου να 
γίνεται από μη κερδοσκο-
πικό οικοδομικό συνεταιρι-
σμό και μόνο στα μέλη αυ-
τού. 

Μη κερδοσκοπι-
κοί οικοδομικοί 
συνεταιρισμοί. 

Ν. 3247/05 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

60 74.365 

         
3 Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου 

υπερτιμήματος η πρώτη μετά την έκδο-
ση, μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς 
συντελεστή δόμησης. 

Η πώληση του τίτλου μετα-
φοράς συντελεστή δόμησης 
να γίνεται από το δικαιούχο 
αυτού. 

Δικαιούχοι τίτλου 
μεταφοράς συντε-
λεστή δόμησης. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

10 2.763 

         
4 Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου 

υπερτιμήματος η πώληση οικοδομής ου 
ανεγέρθηκε από φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο το οποίο ασκεί επιχείρηση ανέγερ-
σης και πώλησης οικοδομών και του ο-
ποίου τα καθαρά κέρδη από τις εργασίες 
αυτές υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. 

Η πώληση ολόκληρης οικο-
δομής ή οριζοντίων ιδιο-
κτησιών να γίνεται από φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο 
κατ’ επάγγελμα εργολάβο. 

Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία 
ασκούν το επάγ-
γελμα του εργο-
λάβου. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή διπλής 
φορολογίας -
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

240 865.600 

         
5 Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου 

υπερτιμήματος η μεταβίβαση ακινήτου 
από οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, 
για την οποία υπόκειται σε φόρο εισοδή-
ματος, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 
ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Η επιχείρηση η οποία με-
ταβιβάζει ακίνητο να υπό-
κειται σε φόρο εισοδήματος 
σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περ. ζ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 28 του Κώδικα Φο-
ρολογίας Εισοδήματος. 

Επιχειρήσεις οι 
οποίες πωλούν α-
κίνητα και φορο-
λογούνται στο ει-
σόδημα (περ. ζ΄ 
παρ. 3, άρθρο 28 
του Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήμα-
τος). 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή διπλής 
φορολογίας -
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

80 8.334.416 

         
6 Απαλλάσσονται από το φόρο αυτομάτου 

υπερτιμήματος: 
α) η μεταβίβαση ακινήτου από την εκμι-

σθώτρια εταιρεία προς το μισθωτή κα-
τά τη λήξη της χρηματοδοτικής του 

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. 2367/95 
(άρθρο 11, 
παρ. 12) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

10 24.000.000 
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10.  ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 
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11.  ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρω-

σης κεφαλαίων η ανώνυμη εταιρεία Μο-
νάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
(ΚΠΣ). 

 Μονάδα Οργάνω-
σης της Διαχείρι-
σης του ΚΠΣ 
(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-
νυμη εται-
ρείας βά-
σει κατα-
στατικού 
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 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
(ΟΤΑ). 

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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11.  ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(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 την σύστασή της 
και κατά τη μελλοντική αύξηση του κε-

Σε περίπτωση συγχώνευσης 
της εταιρείας με άλλη εται-
ρεία μετά την 31/12/1998, 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Ανώνυμος Εται-
ρεία. 

Ν. 1955/91 
(άρθρα ένα-
το) 

 Συγκοινωνίες 
(αστικές συγκοι-
νωνίες). 
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11.  ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
φαλαίου της, η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώ-
νυμος Εταιρεία».  Η απαλλαγή ισχύει και 
για οποιαδήποτε συγχώνευση της εται-
ρείας 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) 

 Υποδομές (αε-
ροδρόμια). 

  

         
11 Απαλλάσσεται του φόρου συγκέντρωσης 

κεφαλαίου το αρχικό κεφάλαιο της Τρά-
πεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευ-
ξείνου Πόντου, καθώς και οι τυχόν αυ-
ξήσεις του. 

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

Ιδρυτική 
συμφωνία 
της Τράπε-
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. 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΤΗΝ 
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ. 

       

         
1 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 και 
εφοδίων καθώς και των σχετικών υπηρε-
σιών για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω 
πλοίων και αεροσκαφών. 

Η χρησιμοποίηση των 
πλοίων και αεροσκαφών για 
τους σκοπούς που αναφέ-
ρονται. 

Δημόσιο Κώδικας 
ΦΠΑ (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. 

 94.520.612 
(περιπτώσεις 
Α1 και Γ1) 

         
2 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδό-

σεις χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος 
και εισαγωγές χρυσού από την Τράπεζα 
της Ελλάδας. 

Ορίζονται με σχετικές υ-
πουργικές αποφάσεις. 

Τράπεζα Ελλάδος. Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
27, παρ. 1θ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 152 της 
οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδό-

σεις και οι εισαγωγές αγαθών που προο-
ρίζονται για διπλωματικές και προξενικές 
αρχές, για διεθνείς οργανισμούς και για 
δυνάμεις του ΝΑΤΟ. 

Ορίζονται με σχετικές υ-
πουργικές αποφάσεις. 

Τα αναφερόμενα 
στην περιγραφή 
πρόσωπα, μέσα 
στα πλαίσια εξυ-
πηρέτησης των 
δραστηριοτήτων 
που ασκούν. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
27, παρ. 
1στ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.α, β, γ, δ της 
οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

 806.388 
(περιπτώσεις 
Α3, Α4, Α5,  
Α6 και Γ10) 

         
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-
σιών προς αυτό. 

Αυτές που ορίζονται στο 
άρθρο 12 του πρωτοκόλλου 
περί προνομίων και ασυ-
λιών των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων. 

Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο για την Ανά-
πτυξη της Επαγ-
γελματικής Κα-
τάρτισης – ΕΚΑΕΚ 
(CEDEFOP). 

Ν. 2337/95 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.β της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Παιδεία (επαγ-
γελματική κα-
τάρτιση).  

 9.427 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

5 Απαλλάσσονται οι εισαγωγές και αγορές 
αγαθών, καθώς και οι λήψεις υπηρεσιών 
που πραγματοποιούνται από την Τράπε-
ζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου 
Πόντου. 
Επίσης, απαλλάσσονται οι εισαγωγές και 
αγορές αγαθών, καθώς και οι λήψεις 
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από 
το αλλοδαπό προσωπικό της Τράπεζας 
αυτής. 

Ορίζονται με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

Η Τράπεζα Εμπο-
ρίου και Ανάπτυ-
ξης Ευξείνου Πό-
ντου και το αλλο-
δαπό προσωπικό 
της. 

Ν. 2380/96 
(άρθρο 52) 
και 
Ν. 2707/99 
(άρθρα 12 
και 14) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.β της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

 269.624 

         
6 Απαλλάσσεται ο Ευρωπαϊκός Οργανι-

σμός για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA) από το φόρο που 
επιβάλλεται στην εισαγωγή, ενδοκοινοτι-
κού απόκτηση και παράδοση αγαθών, 
καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς 
αυτό. 

Αυτές που ορίζονται στο 
άρθρο 12 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 
Συμβουλίου. 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.β της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (επι-
κοινωνία). 

  

         
7 Απαλλάσσεται ο ENISA για την προμή-

θεια εξοπλισμού μέσω του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Ορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για 
την Ασφάλεια Δι-
κτύων και Πληρο-
φοριών (ENISA) 
και το Υπουργείο 
Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 

Ν. 3371/05 
(άρθρο 72) 

Περιορι-
σμένη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.β της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (επι-
κοινωνία). 

  

         
8 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδό-

σεις και εισαγωγές πλοίων ή άλλων πλω-
τών μέσων για εμπορική ή άλλη εκμε-
τάλλευση με εξαίρεση τα σκάφη ιδιωτι-
κής χρήσης που προορίζονται για ανα-
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-

Η χρησιμοποίηση των 
πλοίων και αεροσκαφών για 
τους σκοπούς που αναφέ-
ρονται. 
Τα έσοδα των αεροπορικών 
εταιρειών από διεθνείς με-
ταφορές να υπερβαίνουν το 
50% των συνολικών ετήσιων 
ακαθάριστων εσόδων τους 
από αεροπορικές μεταφο-

Οποιοδήποτε 
πρόσωπο ασκεί τις 
αναφερόμενες 
δραστηριότητες. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
27 παρ. 1, 
περ. α, β, γ, 
δ, ε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 148 α,γ,δ 
της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

 Μηδέν διότι 
πρόκειται για 
εκπιπτόμενο 
φόρο. 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σης για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς 
και οι παραδόσεις και εισαγωγές υλικών 
και εφοδίων καθώς και των σχετικών υ-
πηρεσιών για την εξυπηρέτηση των ανω-
τέρω πλοίων και αεροσκαφών.  

ρές, κατά την προηγούμενη 
της παράδοσης ή εισαγωγής 
διαχειριστική περίοδο. 

         
9 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 ΦΠΑ 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 ΦΠΑ. 

Α.Υ.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). 

 Μηδέν διότι 
πρόκειται για 
εκπιπτόμενο 
φόρο. 

         
10 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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. 

Τα πρόσωπα που 
ενεργούν ενδοκοι-
νοτικές παραδό-
σεις αγαθών ή ε-
ξαγωγές. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (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). 

 Μηδέν διότι 
πρόκειται για 
εκπιπτόμενο 
φόρο. 

         
11 Απαλλάσσεται η παράδοση, ενδοκοινοτι-

κή απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού 
χρυσού. 

α) Χρυσός σε μορφή ρά-
βδου ή πλάκας καθαρό-
τητας τουλάχιστον 995 
χιλιοστών. 

β) Χρυσά νομίσματα: 
• καθαρότητας τουλάχι-

στον 900 χιλ. 
• κοπής μετά το 1800 και 

να έχουν αποτελέσει νό-
μιμο μέσο πληρωμής, 

Οποιοσδήποτε 
πραγματοποιεί τις 
πράξεις αυτές. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
47 παρ. 1,2) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρα 344-347 
της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
• η αξία τους δεν υπερβαί-

νει το 80% του εμπεριε-
χομένου χρυσού. 

         
12 Ισχύουν μειωμένοι κατά 30% συντελε-

στές ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών που 
γίνονται στα νησιά των νομών: Δωδεκα-
νήσου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων 
και στα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμο-
θράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο. 
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. 

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, Χίου κ.λπ. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
21) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικό-
τητας των επι-
χειρήσεων των 
νησιών και αντι-
στάθμιση του 
αυξημένου κό-
στους μεταφο-
ράς των αγαθών 
στα νησιά - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο). 

 280.898.198 

         
13 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι διεθνείς 

αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές 
προσώπων και των σχετικών βοηθητικών 
υπηρεσιών. 

Ορίζονται με σχετικές  
υπουργικές αποφάσεις. 

Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
27 παρ. 1ι) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 46 της 
οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Συγκοινωνίες 
(διεθνείς μετα-
φορές). 

  

         
14 Υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελε-

στή ΦΠΑ 4,50% η παράδοση βιβλίων και 
οι εργασίες που είναι απαραίτητες για 
την παραγωγή τους, καθώς και η παρά-
δοση εφημερίδων και περιοδικών και τα 
θέατρα. 

 Οι αγοραστές βι-
βλίων, εφημερί-
δων, περιοδικών, 
εισιτηρίων θεά-
τρων και οι λήπτες 
των υπηρεσιών για 
την παραγωγή βι-
βλίων. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
21 σε συν-
δυασμό με 
το παράρτη-
μα ΙΙΙ) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση πολι-
τιστικών αγαθών 
και υπηρεσιών – 
Πολιτισμός. 

 59.743.607 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         
 Β. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕ-

ΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
       

         
1 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή νε-

ρού μη εμφιαλωμένου και η αποχέτευση 
που πραγματοποιούνται απ’ ευθείας από 
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης (ΟΤΑ), ή συνδέσμους αυτών, χωρίς 
τη μεσολάβηση δημοτικών επιχειρήσεων, 
το Δημόσιο και άλλα νπδδ, καθώς και οι 
ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν 
οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων–ΟΕΒ 
– (Ειδικοί Οργανισμοί ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα 
μέλη τους για την παροχή αρδευτικού 
ύδατος και οι λοιπές παροχές που συν-
δέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. 

 Οι δημότες των 
περιοχών στις ο-
ποίες γίνεται α-
πευθείας η παρο-
χή νερού-
αποχέτευσης από 
τους ΟΤΑ, Δημό-
σιο, ΝΠΔΔ. 
Τα μέλη των Ορ-
γανισμών  ΟΕΒ, 
ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 1,γ) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση των 
οργανισμών που 
πραγματοποιούν 
τις πράξεις αυ-
τές – Οικιστική 
ανάπτυξη (έργα 
ύδρευσης - α-
ποχέτευσης). 

  

         
2 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παράδοση κρατικών λα-
χείων, δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟ-
ΤΟ και λαχείων του Λαχειοφόρου Αμοι-
βαίου Στοιχήματος (SWEEPSTAKES) του 
Οργανισμού Ιπποδρομιών Ελλάδος. 

 Οι αγοραστές και 
οι συμβαλλόμενοι 
με τους μεταπω-
λητές για την πα-
ράδοση αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κζ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.θ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ. 
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
3 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (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 ΦΠΑ 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 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών και α-
γοραστές των αγα-
θών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.ιη) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιε της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Πολιτισμός. 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά 
για την οικονομική τους ενίσχυση. 

         
5 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 
1.ιστ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιδ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Πολιτισμός. 

  

         
6 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η διάθεση προσωπικού 
από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού και 
φιλοσοφικού χαρακτήρα για δραστηριό-
τητες εκπαιδευτικές, κοινωνικής πρόνοι-
ας και ιατρικές, με σκοπό την πνευματι-
κή αρωγή και ανάπτυξη. 

Η διάθεση να γίνεται από 
νομικά πρόσωπα θρησκευ-
τικού και φιλοσοφικού χα-
ρακτήρα. 

Τα πρόσωπα (π.χ. 
εκπαιδευτήρια, 
νοσοκομεία) που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.ιζ) 

 Άρθρο 132 παρ. 
1.ια της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Κοινωνική πολι-
τική. 
 

  

         
7 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.ιθ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1α της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
8 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτε-

ρικό της χώρας οι εργασίες που αφορούν 
συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομί-
σματα τα οποία αποτελούν νόμιμα μέσα 
πληρωμής. 

Εξαιρούνται τα νομίσματα 
και χαρτονομίσματα για 
συλλογές. 

Οι αγοραστές συ-
ναλλάγματος, 
χαρτονομισμάτων 
και νομισμάτων 
ως νόμιμων μέσων 
πληρωμής. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.ε της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
νάπτυξη. 

         
9 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα έσοδα 

που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του 
ν. 2206/94 (ΦΕΚ 62Α) (καζίνο) από τα 
παιχνίδια που αναφέρονται στην παρ. 7 
του άρθρου 3 του ίδιου νόμου και τα 
οποία διεξάγονται, σύμφωνα με τις σχε-
τικές διατάξεις αυτού του νόμου. 

 Οι συμμετέχοντες 
στη διεξαγωγή των 
παιγνιδιών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.λδ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.θ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
10 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρο-
μεία και η παρεπόμενη των υπηρεσιών 
αυτών παράδοση αγαθών. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών και α-
γοραστές των αγα-
θών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.α) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.α της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

 33.237.509 

         
11 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παράδοση στην ονομα-
στική τους αξία γραμματοσήμων που 
βρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επι-
σήματος και λοιπών ενσήμων, καθώς και 
ταινιών ή ενσήμων ασφαλιστικών οργανι-
σμών και λοιπών παρόμοιων αξιών. 

Εξαιρούνται όσες παραδό-
σεις προορίζονται για συλ-
λογές. 

Οι αγοραστές 
γραμματοσήμων, 
κινητού επισήμα-
τος και ενσήμων. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κη) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.η της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
12 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η αμοιβή των πρακτορείων 
από την παράδοση και διανομή εφημε-
ρίδων και περιοδικών από πρακτορεία, 
εφημεριδοπώλες και λοιπούς λιανοπω-
λητές, εφόσον αυτά διακινούνται μέσω 
πρακτορείων διανομής. 

 Οι αγοραστές ε-
φημερίδων και 
περιοδικών που 
διακινούνται μέσω 
πρακτορείων δια-
νομής. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1λβ) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
διακίνησης των 
εντύπων αυτών – 
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (ενη-
μέρωση). 

  

         
13 Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υ-

ποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής 
του αντίστοιχου φόρου: 
α) οι εμπορικές επιχειρήσεις των οποίων 

ο τζίρος κατά την προηγούμενη χρήση 
δεν υπερέβη τις 10.000 ευρώ, 

Οι διατάξεις αυτές δεν ε-
φαρμόζονται: 
α) στις επιχειρήσεις που 

αρχίζουν για πρώτη φο-
ρά τις εργασίες τους, 

β) στους αγρότες του άρ-

Μικρές επιχειρή-
σεις 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
39) 

Απεριόρι-
στη 

Μείωση κόστους 
διαχείρισης και 
ενίσχυση μικρών 
επιχειρήσεων - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
β) οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

των οποίων ο τζίρος κατά την προη-
γούμενη χρήση δεν υπερέβη τις 
5.000 ευρώ. 

θρου 41, 
γ) στις επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούν ακα-
θάριστα έσοδα κατά πο-
σοστό τουλάχιστον 60% 
από χονδρικές πωλήσεις 
ή εξαγωγές, ανεξάρτητα 
από ποσοστό, 

δ) στην παράδοση αγαθών 
ή παροχή υπηρεσιών 
από υποκείμενο στο φό-
ρο μη εγκατεστημένο 
στο εσωτερικό της χώρας 
και 

ε) στην παράδοση και-
νούργιου μεταφορικού 
μέσου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περίπτω-
σης β, της παρ. 1 του 
άρθρου 28 του Κώδικα 
ΦΠΑ. 

νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

         
14 Απαλλάσσονται από την καταβολή της 

ετήσιας επιβάρυνσης για ΦΠΑ οι επιχει-
ρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγα-
λιείας που εκμεταλλεύονται ένα μόνο 
σκάφος μήκους μέχρι 6 μέτρων. 

 Επιχειρήσεις πα-
ράκτιας αλιείας 
και σπογγαλιείας. 

Απόφαση 
Υπουργού 
Οικονομικών 
1050536/2451
/2009/0014/ 
ΠΟΛ. 1120/20-
5-99 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση των 
μικρών επιχει-
ρήσεων – Αγρο-
τική ανάπτυξη 
(αλιεία). 

  

         
15 Οι υποκείμενοι που μεσολαβούν στη 

διάθεση στο κοινό, καρτών τηλεπικοινω-
νίας, εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, 
που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα, 
καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια περί-
πτωση, δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ την 
παράδοση αυτή. 
Έχουν, όμως, δικαίωμα έκπτωσης του 
φόρου των λοιπών εισροών τους. 

Ο φόρος που αναλογεί στις 
πωλήσεις αυτές καταβάλλε-
ται από την επιχείρηση πα-
ροχής των υπηρεσιών κατά 
το χρόνο διάθεσής των και 
υπολογίζεται στην τιμή λια-
νικής πώλησης αυτών, χω-
ρίς ΦΠΑ. 

Οι αγοραστές των 
καρτών τηλεπικοι-
νωνίας και εισιτη-
ρίων μεταφοράς. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
19 παρ. 9 
άρθρο 30, 
παρ. 2 περ. 
στ) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση δι-
αδικασιών. 
Πληρωμή του 
φόρου στην πη-
γή – Ειδικές 
δράσεις του 
κράτους στο ε-
σωτερικό (δρά-
σεις εξυπηρέτη-
σης του πολίτη). 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

16 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 
υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον 
αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, σε 
πρόσωπα που ασχολούνται με αυτά. 

Να παρέχονται από νομικά 
πρόσωπα μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα. 

Πρόσωπα που α-
σχολούνται με τον 
αθλητισμό ή τη 
σωματική αγωγή. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ιδ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιγ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Αθλητισμός. 

  

         
17 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παροχή υπηρεσιών από 
σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα 
μέλη τους. 

Τα 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. 

Τα μέλη των σω-
ματείων και ενώ-
σεων προσώπων. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.η) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.στ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
18 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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. 
Οι οργανισμοί αυτοί να επιδιώκουν, στα 
πλαίσια του συλλογικού τους συμφέρο-
ντος, σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστι-
κούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φι-
λανθρωπικούς ή εθνικούς και να μην 
οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του α-
νταγωνισμού. 

Να μην οδηγούν σε στρέ-
βλωση του ανταγωνισμού. 

Τα μέλη των νομι-
κών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με συ-
γκεκριμένους 
σκοπούς. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ιε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιβ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Πολιτισμός. 

  

         
19 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η διαχείριση των αμοιβαί-
ων κεφαλαίων κατά την έννοια των διατά-
ξεων που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτά. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κβ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.ζ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

20 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κα) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.στ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
21 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κγ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.β της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
22 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κδ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.γ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη.  

  

         
23 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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, καθώς και οι εργασίες που αφο-
ρούν την πρακτορεία επιχειρηματικών 
απαιτήσεων που ενεργείται από τις επι-
χειρήσεις που ασχολούνται με τις εργα-
σίες αυτές.  

Στην περίπτωση των αξιο-
γράφων εξαιρείται η εί-
σπραξη απαιτήσεων τρίτων. 

Καταθέτες, κάτο-
χοι τίτλων κ.λπ. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.δ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει -  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
24 Απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού Προϋποθέσεις ένταξης στο Αγρότες Κώδικας Απεριόρι- Απλοποίηση δι-  Δεν υπάρχει 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
καθεστώτος από την υποχρέωση επιβο-
λής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγροτικών 
προϊόντων ή στις αγροτικές υπηρεσίες 
που προσφέρουν και κατ’ επέκταση α-
παλλάσσονται από την υποχρέωση κατα-
βολής του φόρου στο Δημόσιο, για τις 
πράξεις αυτές. Δικαιούνται όμως να ζη-
τήσουν την επιστροφή του φόρου προ-
στιθέμενης αξίας που επιβάρυνε τις αγο-
ρές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις ο-
ποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση 
της εκμετάλλευσής τους.  Η επιστροφή 
του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με 
καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο 
προκύπτει με την εφαρμογή των κατ’ 
αποκοπή συντελεστών στην αξία των πα-
ραδιδόμενων προϊόντων και των παρεχό-
μενων αγροτικών υπηρεσιών.  Οι κατ’ 
αποκοπή συντελεστές είναι: 
α) 4% για τα προϊόντα της δασοκομίας 

και αλιείας καθώς και για τις αγροτι-
κές υπηρεσίες γενικά, 

β) 7% για τα προϊόντα της φυτικής πα-
ραγωγής και 

γ) 7% για τα προϊόντα της κτηνοτροφί-
ας. 

ειδικό καθεστώς: 
α) να μην ασκούν τη δρα-

στηριότητά τους με τη 
μορφή εταιρείας οποιου-
δήποτε τύπου ή αγροτι-
κού συνεταιρισμού, 

β) να μην πωλούν αγροτικά 
προϊόντα παραγωγής 
τους μετά από επεξεργα-
σία που μπορεί να τους 
προσδώσει χαρακτήρα 
βιομηχανικών ή βιοτε-
χνικών προϊόντων, 

γ) να μην ασκούν παράλ-
ληλα και άλλη οικονομι-
κή δραστηριότητα, για 
την οποία έχουν υπο-
χρέωση να τηρούν βιβλία 
δεύτερης ή ανώτερης κα-
τηγορίας του ΚΒΣ. 

ΦΠΑ (άρθρο 
41) 

στη αδικασιών. 
Άρθρα 295-300 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία – 
κτηνοτροφία – 
αλιεία). 

επίπτωση, 
καθώς ο φό-
ρος καταβάλ-
λεται στο ε-
πόμενο στά-
διο. 

         
25 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες 
και ερμηνευτές έργων τέχνης. 

Να μην παρέχονται οι υπη-
ρεσίες απ’ ευθείας στο κοι-
νό. 

Τα ενδιάμεσα 
πρόσωπα ως λή-
πτες των υπηρε-
σιών, που δεν εί-
ναι οι τελικοί κα-
ταναλωτές. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22,παρ.1.ια) 

Απεριόρι-
στη 

Εφαρμογή πα-
ρέκκλισης - Πο-
λιτισμός. 

  

         
26 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.β) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιζ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Πολιτισμός. 

 24.030.670 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

27 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 
υπηρεσιών από δικηγόρους, δικαστικούς 
επιμελητές και άμισθους υποθηκοφύλα-
κες. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 371 της 
οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει. 
Εφαρμογή πα-
ρέκκλισης – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

 70.369.764 

         
28 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής 
περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι 
στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις 
αγαθών και παροχές υπηρεσιών που ε-
νεργούνται από πρόσωπα που λειτουρ-
γούν νόμιμα. 
Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται 
και οι παρεχόμενες στις εγκαταστάσεις 
θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών 
πηγών. 

 Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.δ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.β της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
29 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών από γιατρούς, οδοντιάτρους, 
μαίες, νοσοκόμες και φυσιοθεραπευτές. 

 Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.γ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
30 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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. 

 Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών 
και αγοραστές των 
αγαθών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22. παρ. 
1.ιστ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ε της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
31 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση 

ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίμα-
τος και ανθρώπινου γάλακτος. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως αγοραστές αυ-
τών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.δ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
όπως ισχύει - 
Υγεία. 

         
32 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ι) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιστ. της οδηγί-
ας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Υγεία. 

  

         
33 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι 
στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις 
αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που 
παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια 
ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα 
από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρ-
χή. 

 Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών 
και αγοραστές των 
αγαθών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 
1.ιβ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.θ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Παιδεία (πρωτο-
βάθμια - δευτε-
ροβάθμια - τρι-
τοβάθμια εκπαί-
δευση - επαγ-
γελματική εκ-
παίδευση και 
κατάρτιση). 

  

         
34 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παράδοση ιδιαίτερων 
μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαί-
δευσης. 

 Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ιγ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ι της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Παιδεία. 

  

         
35 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παράδοση ακινήτων. 
Να έχει εκδοθεί η άδεια 
πριν από 1/1/2006. 

Όλα τα πρόσωπα 
ως αγοραστές. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1, 
περ. λα και 
άρθρο 6 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.ι της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
(για τα παλαιά) – 
Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
36 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτε-

ρικό της χώρας οι μισθώσεις ακινήτων 
(εκτός αυτών που αφορούν τη μίσθωση 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως μισθωτές και 
όσοι αποκτούν 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.ιβ, παρ. 2.γ,  
δ της οδηγίας 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
βιομηχανοστασίων, χρηματοθυρίδων και 
τη μίσθωση, αυτοτελώς ή στα πλαίσια 
μικτών συμβάσεων, χώρων που πραγμα-
τοποιείται από επιχειρήσεις που εκμε-
ταλλεύονται εμπορικά κέντρα, εφόσον ο 
υποκείμενος το επιθυμεί και υποβάλλει 
για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης) 
και η παράδοση ακινήτων σε δικαιού-
χους απαλλαγής από ΦΜΑ κατά την α-
πόκτηση πρώτης κατοικίας. 

πρώτη κατοικία. 1.κστ, 1.λα) 2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
 

         
 Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩ-

ΓΗ ΑΓΑΘΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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. 2992/02 
(άρθρο 18) 

Απεριόρι-
στη 

Άμυνα  94.520.612 
(περιπτώσεις 
Α1 και Γ1) 

         
2 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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). 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

θεραπευτικών ουσιών ανθρώπινης προέ-
λευσης, αντιδραστήρια για τον προσδιο-
ρισμό των ομάδων του αίματος και των 
ομάδων ιστών. 

α) Συνοδεύονται 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 – 
Υγεία (περίθαλ-
ψη). 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

4 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 
ειδών πρώτης ανάγκης για την πραγμα-
τοποίηση κοινωφελών ή φιλανθρωπικών 
σκοπών (εξαιρούνται τα οινοπνευματώδη, 
ο καπνός, τα προϊόντα καπνού, ο καφές, 
το τσάι, τα οχήματα με κινητήρα εκτός 
από τα ασθενοφόρα). 

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-
κής εκμετάλλευσης από 
μέρους του δωρητή στα 
παραπάνω ιδρύματα. 

γ) Διανέμονται δωρεάν σε 
απόρους. 

Δημόσιες υπηρε-
σίες, εγκεκριμένα 
κοινωφελή ή φι-
λανθρωπικά νομι-
κά πρόσωπα. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 38-
42) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 ΦΠΑ 
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 ΦΠΑ. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 43-
45) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/Ε0Κ – 
Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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. 

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 ΦΠΑ 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-

Ν. 1684/87 
(άρθρο 74) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μπορικής ιδιοκτη-
σίας. 

         
8 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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. 

Χορήγηση σχετικής έγκρι-
σης με απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών. 

 Ν. 1684/87 
(άρθρο 83) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
9 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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. 

 105.746 
(περιπτώσεις 
Γ9, Γ12, Γ14, 
Γ15, Γ21 και 
Γ22) 

         
10 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

παρασήμων και δώρων στα πλαίσια των 
διεθνών σχέσεων, είδη που προορίζονται 
για αρχηγούς κρατών. 

Προσφέρονται με την ευ-
καιρία ορισμένων περιστά-
σεων, δεν παρουσιάζουν 
κανένα εμπορικό ενδιαφέ-
ρον και δεν χρησιμοποιού-
νται για εμπορικούς σκο-
πούς. 

Τα 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). 

 806.388 
(περιπτώσεις 
Α3, Α4, Α5, 
Α6 και Γ10) 

         
11 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
23 παρ. 1.γ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 143 (ι) 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Αγροτική ανά-
πτυξη (αλιεία). 

  

         
12 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 

Επιχειρήσεις – 
εκθέτες. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 62-
66) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

 105.746 
(περιπτώσεις 
Γ9, Γ12, Γ14, 
Γ15, Γ21 και 
Γ22) 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ποσότητά τους είναι ανά-
λογες με το είδος της εκ-
δήλωσης, τον αριθμό των 
επισκεπτών και το μέγε-
θος συμμετοχής του εκ-
θέτη. 

         
13 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

επενδυτικών αγαθών και άλλων αγαθών 
εξοπλισμού που εισάγονται κατά τη με-
ταφορά της δραστηριότητας της επιχεί-
ρησης. 

α) Έχουν χρησιμοποιηθεί 
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 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. 

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής αγαθών 
και παροχής υπη-
ρεσιών που παύ-
ουν οριστικά τη 
δραστηριότητα στη 
χώρα από την ο-
ποία προέρχονται. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 22-
26) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιοτε-
χνία, βιομηχα-
νία, εμπόριο). 

  

         
14 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

διαφημιστικών ειδών και εντύπων. 
α) Τα εμπορεύματα, οι υ-

πηρεσίες που διαφημίζο-
νται στα έντυπα πρέπει 
να ανήκουν σε πρόσωπο 
εγκατεστημένο σε άλλη, 
εκτός της Ελλάδας, χώ-
ρα. 

β) Στα έντυπα να αναγράφε-
ται το όνομα της επιχεί-
ρησης που διαφημίζει τα 
εμπορεύματα που πωλεί 

Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρα 59-
61) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο, βιοτεχνία, 
βιομηχανία). 
 

 105.746 
(περιπτώσεις 
Γ9, Γ12, Γ14, 
Γ15, Γ21 και 
Γ22) 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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 
εντύπου εφόσον το συνο-
λικό βάρος δεν υπερβαί-
νει το 1 χιλ/μο. 

δ) Τα 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 πρώτη 
προϋπόθεση. 

         
15 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

τουριστικών ενημερωτικών εντύπων, διά-
φορων εγγράφων και ειδών (εκδόσεις ξέ-
νων κυβερνήσεων, δείγματα υπογραφών 
και έντυπες εγκύκλιοι κ.λπ.) 

Δωρεάν διανομή. Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρα 75-
76) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
σμός). 

 105.746 
 (περιπτώσεις 
Γ9, Γ12, Γ14, 
Γ15, Γ21 και 
Γ22) 

         
16 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 εισαγωγείς Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
23 παρ. 1.δ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 143 (δ) 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         
17 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές Δεν μπορούν να ξαναχρη- Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 Απεριόρι- Οδηγία   
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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. 

σιμοποιηθούν. (άρθρα 77-
78) 

στη 83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

         
18 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
23 παρ. 1α) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 143 (ε) 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         
19 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, 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 
ΦΠΑ (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). 

  

         
20 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

αγαθών αξίας μέχρι 22 ευρώ (εξαιρού-
νται τα οινοπνευματώδη, τα αρώματα, 
καλλυντικά, ο καπνός και τα προϊόντα 
καπνού). 

 Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρο 20, 
21) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         
21 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

εμπορικών δειγμάτων ασήμαντης αξίας. 
Τα αντικείμενα να είναι α-
ντιπροσωπευτικά μιας κα-
τηγορίας εμπορευμάτων και 
ο τρόπος παρουσίασης και 
η ποσότητα να καθιστά α-
δύνατη τη χρήση τους για 
άλλους σκοπούς εκτός από 
την έρευνα αγοράς. 

Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρο 58) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

 105.746 
 (περιπτώσεις 
Γ9, Γ12, Γ14, 
Γ15, Γ21 και 
Γ22) 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
22 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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) Τα είδη αυτά καταναλώ-
νονται ή καταστρέφονται 
εντελώς κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων, αναλύσε-
ων ή δοκιμών. 

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). 

 105.746 
 (περιπτώσεις 
Γ9, Γ12, Γ14, 
Γ15, Γ21 και 
Γ22) 

         
23 Απαλλάσσονται κατά την εισαγωγή από 

το ΦΠΑ φέρετρα που περιέχουν νεκρούς 
και οι τεφροδόχοι, τα άνθη, τα στεφάνια 
και τα άλλα διακοσμητικά αντικείμενα 
που τα συνοδεύουν, καθώς και τα 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). 

  

         
24 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

καυσίμων και λιπαντικών σε χερσαία 
οχήματα με κινητήρα. 

α) Τα καύσιμα που περιέ-
χονται στις κανονικές δε-
ξαμενές καυσίμων των 
επιβατικών αυτοκινήτων, 
των αυτοκινήτων οχημά-
των δημόσιας χρήσης 
και των μοτοσικλετών. 

β) Τα καύσιμα που περιέ-
χονται σε φορητά δοχεία 
καυσίμων επί των επιβα-
τικών αυτοκινήτων και 
των μοτοσικλετών μέχρι 
ποσότητα 10 λίτρων ανά 

Οι ιδιοκτήτες ή 
οδηγοί των αυτο-
κινήτων. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 79-
82) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
όχημα. 

γ) Μη χρησιμοποίηση των 
καυσίμων σε άλλα οχή-
ματα. 

         
25 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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) Τα προϊόντα δεν έχουν 
υποβληθεί σε άλλη επε-
ξεργασία εκτός από αυτή 
που συνήθως ακολουθεί-
ται μετά τη συγκομιδή ή 
την παραγωγή. 

β) Τα προϊόντα εισάγονται 
από τον αγρότη παραγω-
γό ή για λογαριασμό του. 

Γεωργοί, κτηνο-
τρόφοι, μελισσο-
κόμοι, δασοκόμοι, 
ιχθυοκαλλιεργη-
τές. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 29-
32) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
26 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα αγαθά 

που περιέρχονται στις προσωπικές απο-
σκευές των ταξιδιωτών που προέρχονται 
από τρίτες χώρες. 

Να μη ξεπερνά η αξία των 
αγαθών: 
α) για τους επιβάτες αερο-

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. 

Ταξιδιώτες Ν. 3763/09 
(άρθρο 20) 
Ν. 3775/09 
(άρθρο 37) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 

  

         
27 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα είδη οι-

κοσκευής και τα ιδιωτικής χρήσης μετα-
φορικά μέσα που εισάγονται από πρό-

Να βρίσκονται στην κυριό-
τητα και χρήση των δικαι-
ούχων έξι (6) μήνες πριν 

Μετοικούντες Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρα 
3,4,5), 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

 584.705 
(περιπτώσεις 
Γ27 και Γ28) 
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12.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοι-
κία τους στην Ελλάδα. 

από τη μεταφορά της συνή-
θους κατοικίας. 

Ν. 1839/89 
Ν. 1684/87 
(άρθρα 2, 3, 
4, 6) 

         
28 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα είδη οι-

κοσκευής που εισάγονται από Έλληνες 
εργαζόμενους στο εξωτερικό, οι οποίοι 
επιστρέφουν οριστικά στην Ελλάδα. 

Εργασία στο εξωτερικό πά-
νω από δύο συνεχή χρόνια. 

Έλληνες εργαζό-
μενοι στο εξωτερι-
κό. 

Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρο 
25) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

 584.705 
 (περιπτώσεις 
Γ27 και Γ28) 

         
29 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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. 

Να αποκτώνται με κληρο-
νομική διαδοχή και να ει-
σάγονται μέσα σε δύο χρό-
νια από την παραπάνω α-
πόκτηση. 

Φυσικά 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, 
16, 17) 
Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρα 
16, 17, 18) 
Ν. 1839/89 

Απεριόρι-
στη 

Προσαρμογή 
στην οδηγία  
83/181/ΕΟΚ – 
Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

  

         
30 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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. 

Τα είδη να προορίζονται για 
προσωπική χρήση του δι-
καιούχου. 

Φοιτητές και μα-
θητές, κάτοικοι 
εξωτερικού που 
έρχονται στην Ελ-
λάδα για σπουδές. 

Ν. 1684/87 
(άρθρο 18) 
Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρο 
24) 

Απεριόρι-
στη 

Προσαρμογή 
στην οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

  
 

 234



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1 Απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου 

το Δημόσιο. 
 Δημόσιο Κώδικας 

Νόμων Τε-
λών Χαρτο-
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. 
Σύνδεσμοι και 
Ενώσεις Δήμων 
και Κοινοτήτων. 

Κώδικας 
Νόμων Τε-
λών Χαρτο-
σήμου 
(ΚΝΤΧ) 
(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 Στήριξης 
(ΚΠΣ). 

 Μονάδα Οργάνω-
σης της Διαχείρι-
σης του ΚΠΣ 
(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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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

έτους ή ποσό 1% του ποσού που απαλ-
λάσσεται από φόρο εισοδήματος. 

         
6 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

και από τα τέλη μεταγραφής, οι δωρεές: 
α) προς το Δημόσιο, δήμους, κοινότητες, 
β) προς τα δημόσια φιλανθρωπικά ιδρύ-
ματα και το Ιερό Κοινό του Παναγίου 
Τάφου, τη Γεωργική Εταιρεία, τα Ω-
δεία Αθηνών και Πειραιώς. 

 Δημόσια φιλαν-
θρωπικά ιδρύμα-
τα, το Ιερό Κοινό 
του Παναγίου Τά-
φου κ.λπ. και δω-
ρητές. 

ΑΝ 553/37 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
7 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). 

 84.000.000 
(περιπτώσεις 
7, 8, 27 και 
28) 

         
8 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). 

  

         
9 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου ο 

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 
 ΟΣΚ ΝΔ 4247/62 

(άρθρο 11) 
Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
10 Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου η 

παραχώρηση σχολικών κτιρίων από τον 
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 

 ΟΣΚ ΝΔ 4247/62 
(άρθρο 13) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
11 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου ο 

ΟΣΚ και τα Σχολικά Ταμεία. 
 ΟΣΚ ΑΝ 627/68 

(άρθρο 14) 
Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
12 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. 

512.500 20.950.000 

         
13 Απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου  ΑΟΟΑ και τα μέλη ΝΔ 2906/54 Απεριόρι- Οικιστική ανά-   
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 

του. (άρθρο 2) στη πτυξη. 

         
14 Η απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου 

των συμβάσεων των τραπεζικών δανείων 
επεκτείνεται και στις συμβάσεις δανείων 
που χορηγεί ο Οργανισμός Εργατικής 
Κατοικίας (ΟΕΚ) στους δικαιούχους του. 

 ΟΕΚ και δικαιού-
χοι. 

Ν. 3227/04 
(άρθρο 20 
παρ. 14) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 

8.300 10.300.000 

         
15 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου το 

Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ). 
 ΕΛΚΕ Ν. 2372/96 

(άρθρο πρώ-
το) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
16 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. 

  

         
17 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου ο 

Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέ-
ους (ΟΔΔΗΧ). 

 ΟΔΔΗΧ Ν. 2628/98 
(άρθρο 10) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
18 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). 

  

         
19 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου το 

Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η 

 Οι περιγραφόμε-
νοι φορείς. 

Ν. 2273/94 Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός   
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσι-
κής, η Ορχήστρα των Χρωμάτων, το Ε-
θνικό Κέντρο Βιβλίου, ο Μουσικός και 
Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος, η 
Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής.  

         
20 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. 

  

         
21 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. 

  

         
22 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα 

καταστατικά των Αγροτικών Συνεταιρι-
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 Συνε-
ταιριστικές Οργα-
νώσεις και μέλη 
αυτών. 

Ν. 2810/00 
(άρθρο 35) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
23 Απαλλάσσεται η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 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. 

 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
ΑΕ 

Ν. 1955/91 
(άρθρο ένα-
το) 

Απεριόρι-
στη 

Συγκοινωνίες 
(αστικές συγκοι-
νωνίες). 

  

         
24 Απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη 

χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων ή πι-
στώσεων κ.λπ. που συνάπτονται από την 
εταιρεία «Διεθνής Αερολιμήν Αθνών ΑΕ». 

 «Διεθνής Αερολι-
μήν Αθηνών ΑΕ» 
και συμβαλλόμε-
νοι. 

Ν. 2338/95 Απεριόρι-
στη 

Υποδομές   

         
25 Απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη 

χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων ή πι-
 Γαλλο-Ελληνικός 

Φορές Υπερθα-
Ν. 2395/96 Απεριόρι-

στη 
Υποδομές   
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

στώσεων υποκατάστασης, εκχώρησης 
κ.λπ. στις οποίες συμβάλλεται ο ανάδο-
χος του έργου μελέτης, κατασκευής, 
χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης της 
Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. 

λάσσιας ζεύξης 
Ρίου-Αντιρρίου 
(ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ) και 
συμβαλλόμενοι. 

         
26 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου η 

συμμετοχή και επιδότηση επί του εισι-
τηρίου της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. 
Επίσης, οι απαλλαγές από τέλη χαρτο-
σήμου που προβλέπονται υπέρ της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας 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 Τράπεζα Επεν-
δύσεων. 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΜΕΤΡΟ ΑΕ. 

Ν. 2714/99 Απεριόρι-
στη 

Συγκοινωνίες 
(αστικές συγκοι-
νωνίες). 

  

         
27 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). 

 84.000.000 
(περιπτώσεις 
7, 8, 27 και 
28) 

         
28 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου η 

καταβολή των παροχών του ΟΑΕΔ στους 
εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απα-
σχόλησης που καταρτίζονται με απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας. 

 Επιχειρήσεις Ν. 1262/82 
(άρθρο 29 
και 6) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ενίσχυση 
απασχόλησης). 

  

         
29 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου η 

εισφορά και μεταβίβαση περιουσιακών 
στοιχείων κ.λπ. καθώς και κάθε πράξη 
που απαιτείται για τη συγχώνευση ή με-

 Επιχειρήσεις ΝΔ 1297/72 
(άρθρο 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

τατροπή επιχειρήσεων. 
         

30 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 
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. 

 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. 

  

         
31 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. 

  

         
32 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. 

  

         
33 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι 

συμβάσεις με τις οποίες περιέρχονται 
στις εταιρείες ακίνητα από χρηματοδοτι-

 Εταιρείες χρημα-
τοδοτικής σύμβα-
σης και συμβαλ-

Ν. 1665/86 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 

λόμενοι. 

         
34 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου το 

καταστατικό, οι τροποποιήσεις του, οι 
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). 

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) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
35 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

τα ασφάλιστρα, αντασφάλιστρα, προμή-
θειες, αποζημιώσεις κ.λπ. για την ασφά-
λιση πλοίων και αεροσκαφών. 

 Ασφαλιστικές ε-
ταιρείες ασφαλί-
σεως πλοίων και 
αεροσκαφών. 

ΝΔ 551/70 
(άρθρο 3) 
Ν. 1041/80 
(άρθρο 32) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 680.000 

         
36 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι 

εξοφλητικές αποδείξεις αντασφαλίστρων 
και αντασφαλιστικών αποζημιώσεων κα-
ταβαλλομένων σε ασφαλιστές για αντα-
σφαλίσεις στην Ελλάδα. 

 Ασφαλιστές ΝΔ 60/46 
(άρθρο 30) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 10.700.000 

         
37 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-

 Πιστωτικοί οργα-
νισμοί και επιχει-
ρήσεις εκμετάλ-
λευσης υδρογο-
νανθράκων. 

Ν. 2289/95 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

τού. 
         
         

38 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου 
αντικειμενικά οι συμβάσεις δανείων, πι-
στώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών 
χρηματοδοτήσεως, όπου συμβάλλεται η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα 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 Τράπεζας αυτής 
σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη 
ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η 
εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, 
καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων. 

 Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων 
και συμβαλλόμε-
νοι. 

Ν. 2682/99 
(άρθρο 23, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
39 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου η 

Τράπεζα 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 Τράπεζα ή εγγυάται, 
συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων ή 
τόκων εξ αυτών. 

 Τράπεζα Εμπορί-
ου και Ανάπτυξης 
Ευξείνου Πόντου. 

Ιδρυτική 
συμφωνία 
της Τράπε-
ζας Εμπορί-
ου και Ανά-
πτυξης του 
Ευξείνου 
Πόντου (άρ-
θρο 52, παρ. 
1, κυρωθεί-
σα με το ν. 
2380/96) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
ξωτερικό (διε-
θνείς σχέσεις). 

  

         
40 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

οι πράξεις επί του συναλλάγματος και 
ξένων τραπεζικών γραμματίων, οι κατα-
θέσεις μεταξύ των τραπεζών και με την 
Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρώ μέχρι ένα 
εξάμηνο. 

 Τράπεζες Ν. 1083/80 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
41 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου  Τράπεζες Ν. 1731/87 Απεριόρι- Οικονομικές   
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

οι συμβάσεις μεταξύ τραπεζών με τις ο-
ποίες μεταβιβάζονται δικαιώματα ή υπο-
χρεώσεις από ληφθέντα ή χορηγηθέντα 
δάνεια ή πιστώσεις. 

(άρθρο 23) στη σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
42 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. 

 Τράπεζες 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. 

  

         
43 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-
νίας των ανώνυμων τραπεζικών εται-
ρειών. 

 Τραπεζικές εται-
ρείες. 

Ν. 2515/97 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
44 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. 

  

         
45 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, 

α) Οι πράξεις να διενεργού-
νται προς χρηματοδότη-
ση αυτοχρηματοδοτού-
μενων ή συγχρηματοδο-
τούμενων δημόσιων έρ-
γων της παρ. 4 του άρθ. 

Ημεδαπά και αλ-
λοδαπά τραπεζικά 
ή πιστωτικά ιδρύ-
ματα και ανάδοχοι 
αυτοχρηματοδο-
τούμενων ή συγ-

Ν. 2682/99 
(άρθρο 23, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 

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 Τράπεζα 
Επενδύσεων. 

χρηματοδοτούμε-
νων δημόσιων έρ-
γων. 

         
46 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 
ελληνική σημεία. 

 Αερομεταφορείς Ν. 2648/98 
(άρθρο 41, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 1.767.000 

         
47 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων 
που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και α-
σχολούνται με τη διαχείριση, ναύλωση, 
ασφάλιση κ.λπ. πλοίων. 

Τα 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). 

  

         
48 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). 

  

         
49 Απαλλάσσονται από τέλη, εισφορές δι-

καιώματος, κρατήσεις και φόρους υπέρ 
τρίτων, οι ναυπηγήσεις και οι συντηρή-

Οι απαλλασσόμενες πράξεις 
να αφορούν πλοία, πλωτά 
ναυπηγήματα του ν. 457 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες. 

Ν. 814/78 
(άρθρο 57) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

σεις πλοίων, οι επισκευές με ελληνική ή 
ξένη σημαία πλοίων, πλωτών ναυπηγη-
μάτων, καθώς και η ασφαλιζόμενη με 
υποθήκη επ’ αυτών σύμβαση δανείου. 

/76, θαλάσσιες εγκαταστά-
σεις και πλωτές κατασκευές 
του άρθρου 36 του ν.468/ 
76 και η σχετική δαπάνη 
καλύπτεται με συνάλλαγμα 
μη υποχρεωτικά εκχωρητέο 

λία). 

         
50 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. Την 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). 

  

         
51 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). 

  

         
52 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. 

  

         
53 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. 

  

         
54 Καταργούνται για την έκδοση των οικο-

δομικών αδειών των αγροτικών κατα-
σκευών τα τέλη χαρτοσήμου στις εισφο-

 Αγρότες Ν. 2520/97 
(άρθρο 26, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ρές που γίνονται υπέρ του Τεχνικού Ε-
πιμελητηρίου Ελλάδος και του Ταμείου 
Συντάξεως 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. 

         
55 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

οι συμβάσεις δανείων που χορηγεί το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ 
& 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. 

35.000 19.000.000 

         
56 Δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου η κα-

ταβαλλόμενη αποζημίωση σε ιδιοκτήτες 
ακινήτου που απαλλοτριώνεται για δη-
μόσια ωφέλεια. 

 Δικαιούχοι αποζη-
μίωσης για απαλ-
λοτριωθέντα ακί-
νητα. 

Σύνταγμα 
της Ελλάδας 
(άρθρο 17) 

Απεριόρι-
στη 

Υποδομές  18.500.000 

         
57 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. 

 Φοιτητές, σπου-
δαστές. 

Ν. 2327/95 
(άρθρο 11 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
58 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. 

  

         
59 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου: 

α) οι πρόσοδοι τοκομεριδίων, 
β) τα εισπραττόμενα ποσά από λαχνούς, 
γ) οι τίτλοι των ομολογιακών δανείων. 

 Φορολογούμενοι ΝΔ 3746/57 
(άρθρο 4) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
60 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 

 Φορολογούμενοι Ν. 2459/97 
(άρθρο 16α) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών. 
         

61 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. 

  

         
62 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-
μένης και της εκδόσεώς τους. 

 Κάτοχοι τίτλων 
προεσόδων Δημο-
σίου. 

Ν. 2801/00 
(άρθρο 14, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
63 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. 

  

         
64 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι 

επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου 
που καταβάλλονται με τις διατάξεις του 
νόμου αυτού. 

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 1116/81 
(άρθρο 14) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
65 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου, 

οι επιδοτήσεις επενδύσεων και επιδοτή-
σεις επιτοκίου που καταβάλλονται με 
βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 1262/82 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
66 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. 

  

         
67 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου  Ασφαλισμένοι σε Ν.3746/09 ( Απεριόρι- Οικονομικές  200.000.000 
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13.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται σε 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τους κλά-
δους ζωής και ζημιών, για εξαγορές α-
σφαλιστηρίων ζωής και για τόκους που 
απορρέουν από ασφαλιστικές αποζημιώ-
σεις. 

προγράμματα α-
σφαλιστικών επι-
χειρήσεων. 

(παρ. 10, 
άρθρ. 9) 

στη σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
68 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 Εμποροτοκιβωτίων 
της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λι-
μένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.) καθώς 
και οι κάθε είδους αποζημιώσεις που 
καταβάλλονται από την «ΟΛΠ Α.Ε.» δυ-
νάμει της σύμβασης παραχώρησης. 

 «COSCO Pacific 
Limited” και 
«ΟΛΠ Α.Ε.» 

Ν. 3755/09 
(άρθρο δεύ-
τερο). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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14.  ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(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. 

  
2.300.000 

         
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. 

 275.000 

         
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. 

 55.200.000 

         
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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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α.  ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ        
         

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 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών, ενώ υπάρχουν και 
πρόσθετοι περιορισμοί για 
τις επιμέρους περιπτώσεις. 
Έτσι για την περίπτωση (β) 
η απαλλαγή δίνεται μέσα 
στα όρια και σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που κα-
θορίζονται από τις διεθνείς 
συμβάσεις για την ίδρυση 
των οργανισμών αυτών ή 
από τις συμφωνίες για την 
έδρα τους, για την περίπτω-
ση (δ) η απαλλαγή δίνεται 
εφόσον η συμφωνία γίνεται 
δεκτή ή επιτρέπεται να υ-
παχθεί σε καθεστώς απαλ-
λαγής από το ΦΠΑ και για 
τις περιπτώσεις (ε και στ), η 
απαλλαγή παρέχεται σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες ε-
θνικές διατάξεις. 

Διεθνείς οργανι-
σμοί, ένοπλες δυ-
νάμεις, ναυτιλια-
κές και αεροπορι-
κές εταιρείες. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 68) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 23 της 
οδηγίας 92/12/ 
ΕΟΚ, όπως ι-
σχύει. 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

 1.699.099 

         
2 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης: 
α) τα προϊόντα που διατίθενται από τα 

καταστήματα αφορολογήτων ειδών σε 
επιβάτες με προορισμό Τρίτη χώρα 
(εκτός ΕΕ) και 

β) τα προϊόντα που μεταφέρονται στις 
προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών 
που προέρχονται από τρίτες χώρες. 

Οι ποσότητες προϊόντων κα-
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. 1402/83. 

Ταξιδιώτες Ν. 2960/01 
(άρθρο 54, 
παρ. 2) 
ΠΔ 86/79 
(άρθρο 19) 
Ν. 3763/09 
(άρθρο 201) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
σμός). 
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Β.  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ        
         

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). 

 591.647.661 
(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). 

 591.647.661 
(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
περίπτωση 
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 Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει-

δικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχε-
ται σε 120 ευρώ το χιλιόλιτρο, στο πε-
τρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) κί-
νησης, που χρησιμοποιείται αποκλειστι-
κά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος. 

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών καθορίζεται η διαδικα-
σία παραλαβής με μερική 
απαλλαγή από τον ΕΦΚ και 
ο έλεγχος της νόμιμης χρη-
σιμοποίησης του diesel κί-
νησης που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εργοστάσια παρα-
γωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 2,  
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 14, παρ. 
1, περ. α’ της 
οδηγίας 2003/ 
96/ΕΚ - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(βιομηχανία / 
εμπόριο / βιο-
τεχνία / τουρι-
σμός). 

 92.303.484 

         
5 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα- Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίες που Ν. 2960/01 Απεριόρι- Άρθρο 2 παρ. 4,  1.160.450 
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
τανάλωσης το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης (diesel) που υπάγεται στους κω-
δικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
(ΣΟ) 27.10.19.41 και 27.10.19.45 και 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλει-
στικά ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλε-
κτρικών μετασχηματιστών. 

Οικονομίας και Οικονομι-
κών καθορίστηκαν οι προ-
ϋποθέσεις και ο έλεγχος της 
νόμιμης χρησιμοποίησης 
του πετρελαίου καύσης 
(diesel) που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί αποκλει-
στικά ως ηλεκτρομονωτικό 
υλικό ηλεκτρικών μετα-
σχηματιστών. 

κατασκευάζουν 
ηλεκτρικούς με-
τασχηματιστές. 

(άρθρο 78, 
παρ. 1, περ. 
δ) 

στη εδαφ. β’ οδηγίας 
2003/96 /ΕΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία). 

(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
περίπτωση 
Β10) 

         
6 Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευ-
ρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσω-
τερικής καύσης (diesel) κίνησης του κω-
δικού ΣΟ 27.10.19.41 που χρησιμοποι-
είται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνι-
κές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθε-
ρής θέσης, στα μηχανήματα και μηχα-
νολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα 
που σύμφωνα με τον προορισμό τους 
χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών 
ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης 
στις δημόσιες οδούς. 

Με 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). 

 18.746.321 

         
7 Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευ-
ρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσω-
τερικής καύσης (diesel) κίνησης που 
χρησιμοποιείται από τις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις. 

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). 

 2.145.301 

         
8 Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευ-
ρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσω-
τερικής καύσης (diesel) κίνησης που 

Με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών καθορίζεται η δια-
δικασία επιστροφής του 

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). 

 3.596.246 
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
χρησιμοποιείται από τα δημόσια και ιδι-
ωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύ-
ματα. 

ΕΦΚ και ο τρόπος ελέγχου 
της νόμιμης χρησιμοποίη-
σης του πετρελαίου για το 
οποίο χορηγείται επιστροφή 
του φόρου αυτού. 

         
9 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης οι αρωματικοί υδρογονάν-
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. 

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
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. 

Βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 1, περ. 
στ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

 15.800.328 

         
10 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης (diesel) που υπάγεται στους κω-
δικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
(ΣΟ) 27.10.19.41 και 27.10.19.45, το 
φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), το ελα-
φρύ πετρέλαιο (white spirit) καθώς και 
τα άλλα ελαφρά λάδια που παραλαμβά-
νονται 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 (die-
sel), του φωτιστικού πετρε-
λαίου, του ελαφρού πετρε-
λαίου και των άλλων ελα-
φρών λαδιών που παρα-
λαμβάνονται από βιομηχα-
νίες ή βιοτεχνίες και προο-
ρίζονται να χρησιμοποιη-
θούν αποκλειστικά ως πρώ-
τη ύλη για την παραγωγή 
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). 

 1.160.450 
(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
περίπτωση 
Β5) 
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

11 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). 

  

         
12 Ορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 21 ευρώ ανά 

χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης (diesel) κινητήρων που χρησι-
μοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.  
Για την εν λόγω χρήση εφαρμόζεται ο 
κανονικός συντελεστής του πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων 
και επιστρέφεται η διαφορά μεταξύ του 
κανονικού συντελεστή και του συντελε-
στή των 21 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 (diesel) 
κινητήρων, το οποίο χρησι-
μοποιείται αποκλειστικά 
στη γεωργία. 

Οι αγρότες όπως 
αυτοί προσδιορί-
ζονται στην ΚΥΑ. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 5) 

 Άρθρο 8, παρ. 2 
της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ – 
Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία / 
κτηνοτροφία). 

 115.955.536 

         
13 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). 

  

         
14 Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών και 

εθνικών διατάξεων οι παρεχόμενες με τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 78 του ν. 
2960/01, απαλλαγές ή μειώσεις του 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 

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). 
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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. 

         
15 Υπόκειται σε μηδενικό συντελεστή ειδι-

κού φόρου κατανάλωσης το φυσικό αέ-
ριο. 

Φυσικό αέριο που χρησι-
μοποιείται ως καύσιμο κι-
νητήρων, ως καύσιμο θέρ-
μανσης ή για άλλες χρή-
σεις. 

Οι χρησιμοποιού-
ντες φυσικό αέριο. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 73, 
παρ. 1, περ. 
ιστ, ιζ, ιη) 

Μέχρι 
31/12/13. 

Άρθρο 15 παρ. 
1, περ. ζ οδηγί-
ας 2003/96/ 
ΕΚ - Περιβάλ-
λον (αντιμετώπι-
ση ρύπανσης). 

  

         
16 Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει-

δικού φόρου κατανάλωσης, που ανέρχε-
ται σε 21 ευρώ το χιλιόλιτρο στο φωτιστι-
κό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμο-
ποιείται 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). 

 2.355.507 

         
17 Ορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 21 ευρώ ανά 

χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης (diesel) θέρμανσης που τίθεται 
σε ανάλωση κατά τη χειμερινή περίοδο. 
Για το εν λόγω προϊόν εφαρμόζεται ο κα-
νονικός-εξομοιωμένος συντελεστής ΕΦΚ 
με το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (die-
sel) κινητήρων και επιστρέφεται η δια-
φορά μεταξύ του κανονικού συντελεστή 
και του συντελεστή των 21 ευρώ. 

Με κοινή υπουργική από-
φαση καθορίζονται οι όροι, 
οι προϋποθέσεις, η διαδι-
κασία επιστροφής του ΕΦΚ 
και ο έλεγχος της νόμιμης 
χρησιμοποίησης του πετρε-
λαίου εσωτερικής καύσης 
(diesel) θέρμανσης. Επίσης 
το εν λόγω προϊόν να χρη-
σιμοποιείται αποκλειστικά 
και μόνο για τη λειτουργία 
κεντρικών συστημάτων 
θέρμανσης (καλοριφέρ) ή 

Όσοι χρησιμοποι-
ούν πετρέλαιο 
θέρμανσης σύμ-
φωνα με τις έναντι 
προϋποθέσεις. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 73, 
παρ. 2) 

Από 15/10 
έως 30/4 
κάθε ημε-
ρολογια-
κού έτους. 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

 943.066.932 
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
άλλων μέσων για τη θέρ-
μανση ανθρώπων στους χώ-
ρους κατοικίας, διαμονής ή 
εργασίας τους. 

         
18 Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει-

δικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχε-
ται σε 17 ευρώ ο μετρικός τόνος, στη 
βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο) που παρα-
λαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων 
του β.δ. 57/1967 (ΦΕΚ 14/Α). 

 Βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες που 
χρησιμοποιούν 
βενζίνη εκχύλι-
σης. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 2, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

  

         
19 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-
κα, λιγνίτη και οπτάνθρακα 
(κοκ) που χρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. 

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 / 
βιοτεχνία / ε-
μπόριο / τουρι-
σμός). 

 280.480.120 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-
σεις Β20 και 
Β21) 

         
20 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). 

 280.480.120 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-
σεις Β19 και 
Β21) 

         
21 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και 
Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-

Βιομηχανίες ή βι-
οτεχνίες που χρη-

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 2, παρ. 
4, περ. β της 

 280.480.120 
(συμπεριλαμ-
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
οπτάνθρακας (κοκ) της ΣΟ 2701, 2702 
και 2704 που χρησιμοποιούνται για χη-
μική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και με-
ταλλουργική κατεργασία. 

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. 

σιμοποιούν τα εν 
λόγω προϊόντα για 
χημική αναγωγή, 
ηλεκτρολυτική και 
μεταλλουργική 
κατεργασία. 

παρ. 1, 
περ. θ) 

οδηγίας 2003/ 
96/ΕΚ - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(βιομηχανία / 
βιοτεχνία).  

βάνονται και 
οι περιπτώ-
σεις Β19 και 
Β20) 

         
 Γ.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 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 

   

         
 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. 

  Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / εμπόρι-
ο). 

Όλες οι κα-
πνοβιομηχα-
νίες και εισα-
γωγείς από 
την αλλοδαπή 
βιομηχανο-
ποιημένων 
καπνών. 

 

         
 β) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που 

προορίζονται αποκλειστικά για επι-
στημονικές δοκιμές, καθώς και για 
δοκιμές σχετικές με την ποιότητά 
τους, 

 Καπνοβιομηχανί-
ες 

  Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / εμπόρι-
ο). 

Όλες οι κα-
πνοβιομηχα-
νίες. 

 

         
 γ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που 

επαναχρησιμοποιούνται από τον κα-
πνοβιομήχανο και 

 Καπνοβιομηχανί-
ες 

  Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία/εμπόριο). 

Όλες οι κα-
πνοβιομηχα-
νίες. 
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         
 δ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που 

διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσω-
πικό των καπνοβιομηχανιών. 

 Εργατοτεχνικό 
προσωπικό κα-
πνοβιομηχανιών. 

  Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας).  

896 602.000 

         
 Δ. ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟ-

ΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 
       

         
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). 
 

 459.204 

         
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). 

 7.572.857 

         
3 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 ξυδιού 
σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού ΣΟ 
2209. 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
των απαλλαγών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών. 

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής ξυδιού. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. γ της 
οδηγίας 92/83/ 
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 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
των απαλλαγών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής φαρμά-
κων. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1,  
περ. δ), ό-

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. δ της 
οδηγίας 92/83/ 
ΕΟΚ – Υγεία 

 12.449.852 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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. 

νομικών. πως τροπο-
ποιήθηκε με 
το 
ν.3583/07. 

(περίθαλψη). 
 

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 της οδηγίας 
92/83/ΕΟΚ – 
Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 
 

 42.783.330 
(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-
κοόλη που περιέχεται σε αλκοολούχα 
ποτά και προϊόντα, που αποκτώνται από 
τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αποστέλλονται από φορολογική 
αποθήκη της λοιπής Ελλάδας ή εισάγο-
νται 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. 

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 
της οδηγίας 92/ 
84/ΕΟΚ - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(τουρισμός / 
εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 
 

 42.783.330 
(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
περίπτωση 
Δ5) 

         
7 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης τα προ-
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
των απαλλαγών ρυθμίζονται 

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής αρτο-

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-

 12.449.852 
(συμπεριλαμ-
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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. 

με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών. 

σκευασμάτων που 
διαθέτουν αυτόμα-
τα μηχανήματα 
ψεκασμού. 

παρ. 1 περ. 
ι), όπως προ-
στέθηκε με 
το ν. 3156/ 
03 (άρθρο 
27,  παρ. 2) 

νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

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). 

 1.183.194 

         
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 
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%. 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
των απαλλαγών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών. 

Παραγωγοί αρω-
ματικών ουσιών ή 
ειδών διατροφής 
και μη αλκοολού-
χων ποτών. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1, περ. 
ε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. ε’ της 
οδηγίας 92/83/ 
ΕΟΚ – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(βιομηχανία / 
βιοτεχνία / ε-
μπόριο). 
 

 12.449.852 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-
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 

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-

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 / 

 12.449.852 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-
σεις Δ4, Δ7 
και Δ9) 
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ειδών διατροφής γεμιστών ή όχι. 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. 

βιοτεχνία / ε-
μπόριο). 

         
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 (βιομη-
χανία – βιοτε-
χνία). 
 

  

         
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-
ποιούνται για σκοπούς επιστημονικής 
έρευνας. 

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. 
η) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

  

         
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 19.401.423 

         
14 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-

Αγοραστές αιθυλι-
κής αλκοόλης. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1, περ. 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. α’ της 
οδηγίας 92/83/ 

 35.494.590 
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15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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. 

γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών. 

α) ΕΟΚ - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(βιομηχανία / 
βιοτεχνία). 

         
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). 

 103.863.340 

         
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. 

 Παραγωγοί και 
αγοραστές οίνου. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 91) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
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. 

 Παραγωγοί και 
αγοραστές ποτών. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 93) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
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 στα σημεία 
5, 6 και 7 του παρ. VI, μέρος ΙΒ του 
καν. ΕΚ 1493/99 (EEL 179/14-7-
1999). Οίνος γλυκύς φυσικός (κρασιά 
λικέρ). 

 Παραγωγοί και 
αγοραστές ποτών. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 89) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 
 
 

 318.570 
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16.  ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(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. 

37 129.833 
(περιπτώσεις 
1, 2) 

         
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 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. 

Τα ασθενοφόρα να παρα-
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. 

Το Υπουργείο Υ-
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. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 132 
παρ. 9) 
Ν. 3259/04 
(άρθρο 32) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

39 1.104.783 

         
4 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-

Ιερές μονές του 
Αγίου Όρους. 

Ν. 2187/94 
Άρθρο 16 
και άρθρο 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός 
(θρησκεία). 

34 251.146 
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16.  ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ρους, με το οποίο παρέχε-
ται σχετική έγκριση για τα 
αιτούμενα αυτοκίνητα. 

167 του κα-
ταστατικού 
χάρτη. 
Ν. 2960/01 
(άρθρο 132, 
παρ. 1) 

         
5 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). 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης τα αυτοκίνητα μέχρι και 2.000 κ.εκ. 
που προορίζονται για πολύτεκνους γο-
νείς. Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ. 
η απαλλαγή ανέρχεται στο 50% του τέ-
λους ταξινόμησης. 

α) Οι πολύτεκνοι γονείς να 
έχουν τουλάχιστον 4 α-
νήλικα ή προστατευόμε-
να παιδιά κατά το χρόνο 
της παραλαβής του αυ-
τοκινήτου. 

β) Το αυτοκίνητα να είναι 
αντιρρυπαντικής τεχνο-
λογίας. 

Πολύτεκνοι με 4 
τουλάχιστον ανή-
λικα ή προστα-
τευόμενα παιδιά. 

Ν. 3220/04 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

1.679 11.946.800 

         
7 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 

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-

Ν. 3454/06 
(άρθρο 1, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

8.869 59.615.364 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

δελτίο διαμονής, οι ομο-
γενείς αλλοδαπής υπη-
κοότητας που διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα να 
έχουν ειδικό δελτίο ταυ-
τότητας ομογενούς. 

νήλικα ή προστα-
τευόμενα παιδιά 
ελληνικής υπη-
κοότητας. 

         
8 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). 

1.337 
(περιπτώσεις 
8, 9 και 10) 

6.920.886 

         
9 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 της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης του τόπου 
μονίμου κατοικίας τους. 

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). 

  

         
10 Απαλλάσσονται ολικά από το τέλος ταξι-

νόμησης τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι 
1.650 κ. εκ. που παραλαμβάνονται από 
ανάπηρους έλληνες πολίτες. Κατ’ εξαίρε-
ση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παρά-

α) Να είναι Έλληνες πολίτες 
ηλικίας 4-70 ετών. 

β) Να έχουν γνωμάτευση 
της Πρωτοβάθμιας Υγει-
ονομικής Επιτροπής 

α) Όσοι έχουν 
πλήρη παρά-
λυση των κάτω 
ή άνω άκρων ή 
αμφοτερόπλευ-

Ν. 1798/88 
(άρθρο 16) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 23) 
Ν. 2960/01 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ). 
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16.  ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

λυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο 
ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό ανα-
πηρίας 80% και άνω δικαιούνται μέχρι 
2.650 κ. εκ. και οι ανάπηροι, με πλήρη 
παράλυση των κάτω άκρων, με ποσοστό 
αναπηρίας 100% δικαιούνται μέχρι 
3.650 κ. εκ. 
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβα-
τικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβι-
σμού με την καταβολή ποσοστού του α-
ναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους 
ταξινόμησης. 

Νομαρχιακής Αυτοδιοί-
κησης του τόπου μονί-
μου κατοικίας τους. 

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. 

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 
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-

(άρθρο 132, 
παρ. 2) 
Ν. 2753/99 
(άρθρο 19) 
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16.  ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

παθείς μεταμο-
σχευμένοι. 

         
11 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). 

  

         
12 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-
ται αποδέσμευση από το καθεστώς της 
ατέλειας μετά την παρέλευση 5ετίας και 
μέχρι τη συμπλήρωση επταετίας από τον 
τελωνισμό τους. 

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). 

  

         
13 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). 

1.901 14.437.667 
(περιπτώσεις 
13 και 14) 

         
14 Επιβάλλεται το 50% του αντίστοιχου για 

τα όμοιας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης 
τέλους ταξινόμησης, στα προοριζόμενα 
για δημόσια χρήση επιβατικά αυτοκίνη-

α) Τα αυτοκίνητα να πλη-
ρούν εκ κατασκευής τις 
προδιαγραφές της οδη-
γίας 91/441/ΕΚ και 
παλαιότερης ή να είναι 

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-
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16.  ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

τα οχήματα, ανεξαρτήτως είδους καυσί-
μων που χρησιμοποιούν. 

συμβατικής τεχνολογίας. 
β) Να μη τεθούν σε κυκλο-

φορία ως ιδιωτικής χρή-
σης πριν την πάροδο 
μιας 5ετίας. 

σης). 

         
15 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). 

1.627 23.147.284 
(περιπτώσεις 
15, 16, 17) 

         
16 Απαλλάσσονται από το 80% του τέλους 

ταξινόμησης τα ιδιωτικής χρήσης οδικά 
οχήματα με κινητήρα που βρίσκονται 
στο εξωτερικό και αποκτώνται με κληρο-
νομική διαδοχή από φυσικό πρόσωπο 
που έχει τη συνήθη κατοικία του στην 
Ελλάδα ή από νομικό πρόσωπο μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα. 

Να αποκτώνται με κληρο-
νομική διαδοχή (εκ διαθή-
κης ή εξ αδιαθέτου) και να 
εισάγονται μέσα σε δύο 
χρόνια από την παραπάνω 
απόκτηση. 

Φυσικά πρόσωπα 
με συνήθη κατοι-
κία στην Ελλάδα 
και νομικά πρό-
σωπα που δεν α-
σκούν κερδοσκο-
πική δραστηριότη-
τα. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 132 
παρ. 3α και 
5), 
Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρα 
16-17) 
Ν. 1839/89 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

  

         
17 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 και δεν τα 
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). 

  

         
18 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-

Κάτοχοι ηλεκτρο-
κίνητων ή υβριδι-
κών αυτοκινήτων 
οχημάτων. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 121, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον (α-
ντιμετώπιση ρύ-
πανσης). 

2.342  
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16.  ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

βριδικά αυτοκίνητα). 
         

19 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. 

  

         
20 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). 
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17.  ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(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. 

 6.924.000 
(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 

  

 273



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

17.  ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(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. 
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17.  ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(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. 

α) Να είναι άνω των 4 ετών 
και έως 70. 

β) Να έχουν πλήρη παρά-
λυση των άνω ή των κά-
τω άκρων ή αμφοτερό-
πλευρο ακρωτηριασμό. 

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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(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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17.  ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(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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18.  ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-

ΤΩΝ 
       

         
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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18.  ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(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.  ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), τα από το δημόσιο ή τα για 
λογαριασμό αυτού εισαγόμενα είδη ακό-
μη και αν δεν είναι ατελώς εισαγόμενα. 

 Ελληνικό  Δημό-
σιο. 

ΑΥΟ 19400/ 
1963 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

 27.245 
(περιπτώσεις 
1,2 και 5) 

         
2 Απαλλάσσονται από την εισφορά του  Ελληνικό Δημόσιο ΔΥΟ Απεριόρι- Άμυνα   
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18.  ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), τα για λογαριασμό του Υ-
πουργείου Εθνικής Άμυνας εισαγόμενα 
είδη. 

21210/10-
4-67 

στη 

         
3 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), τα εισαγόμενα από τον 
ΟΤΕ είδη. 

 ΟΤΕ ΔΥΟ 78715/ 
62 και  
21008/62 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 3.803.202 
(περιπτώσεις 
3, 4 και 6-11) 

         
4 Απαλλάσσεται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), τα πετρελαιοειδή κ.λπ. 
προϊόντα παραγωγής του κρατικού διυ-
λιστηρίου ή του διυλιστηρίου Θεσσαλο-
νίκης. 

Τα προϊόντα αυτά να παρα-
λαμβάνονται από οργανι-
σμούς και επιχειρήσεις που 
απολαμβάνουν ατέλειας και 
από δημόσιες υπηρεσίες. 

Ελληνικό  Δημό-
σιο. 

ΑΥΟ 9867/ 
24-3-67 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
5 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), τα εισαγόμενα υλικά για 
την κατασκευή έργων υποδομής του  
ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. 

 ΝΑΤΟ Γνωμ. ΝΣΚ 
737/67, 
ΕΔΥΟ 
87/67 

Απεριόρι-
στη 

Άμυνα   

         
6 Απαλλάσσεται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), το πετρέλαιο εξωτερικής 
καύσης (μαζούτ), της δ.κλ. 27.10Γ2 πα-
ραγωγής εγχώριων διυλιστηρίων. 

 Ελληνικά διυλι-
στήρια. 

Ν. 12/75 
(άρθρο 56) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
7 Απαλλάσσεται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), το στυρόλιο ή στυρόλη, ει-
σαγόμενο από εγχώριες βιομηχανίες πα-

 Βιομηχανίες πο-
λυστερίνης. 

ΝΔ 231/69 
(άρθρο 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία). 
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18.  ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ραγωγής πολυστερίνης. 

         
8 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), τα πλοία και τα πλοιάρια 
που κινούνται με μηχανή για τη θαλάσ-
σια ναυσιπλοΐα της δασμολογικής κλά-
σεως 89.ΟΙΖ (δασμολογίου 1960). 

Εξαιρούνται τα ρυμουλκά 
πλοία της δ΄ κλάσεως 89.02 
(δασμολογίου 1960). 

Ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις. 

ΑΥΟ 19400/ 
1963 και 
ΔΥΟ 
Α.33113/15
-2-2-74. 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
9 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), οι εισαγωγές που διενερ-
γούνται ατελώς. 

Να μην προβλέπεται δα-
σμός ευθυγραμμίσεως στο 
δασμολόγιο ή να προβλέπε-
ται δασμός ευθυγραμμίσε-
ως (έναντι τρίτων), αλλά να 
επιβάλλεται ΦΚΕ ή άλλοι 
φόροι κατανάλωσης ή τέλη 
χαρτοσήμου. 

Εισαγωγείς ΑΥΟ 25323/ 
1960 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπόρι-
ο/βιομηχανία/βι
οτεχνία). 

  

         
10 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), τα χωρίς συναλλαγματικές 
διατυπώσεις εισαγόμενα είδη, για τα ο-
ποία δεν απαιτείται άδεια του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης. 

 Εισαγωγείς ΑΥΟ 25323/ 
1960 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπόρι-
ο/βιομηχανία/βι
οτεχνία). 

  

         
11 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογουμένων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), οι εισαγωγές με αναστολή 
δασμού. 

 Εισαγωγείς ΔΥΟ 
Ε24913/24-
5-68 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπόρι-
ο/βιομηχανία/βι
οτεχνία). 

  

         
 Γ. ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο με συντελε-

στή 0,50‰ που επιβάλλεται στη δασμο-
Εξαιρούνται τα εισαγόμενα 
εμπορεύματα για τα οποία 

Φορολογούμενοι ΝΔ.3883/58 
(άρθρο μό-

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και  

 318.631 
(περιπτώσεις 
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18.  ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
λογητέα αξία που προσδιορίζεται στο τε-
λωνείο (φόρος υπέρ πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων), τα κατά το δασμολόγιο «ατε-
λώς εισαγόμενα» είδη, ανεξάρτητα εάν 
επιβάλλεται ΦΚΕ, σύμφωνα με το ν.δ. 
118/74 (άρθρο 5). 

προβλέπεται δασμός ευθυ-
γραμμίσεως. 

νο). ανάπτυξη. 1 και 2) 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο με συντελε-

στή 0,50‰ που επιβάλλεται στη δασμο-
λογητέα αξία που προσδιορίζεται στο τε-
λωνείο (φόρος υπέρ πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων), τα είδη τα οποία απαλλάσ-
σονται του εισαγωγικού δασμού ή όταν 
υπάρχει αναστολή αυτού με βάση κείμε-
νες διατάξεις. 

 Φορολογούμενοι ΝΔ.388 58 3/
(άρθρο μό-
νο). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και  
ανάπτυξη. 

  

         
         
 Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

       

         
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). 

 100.000 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(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. 

 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 

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, η Μονάδα Οργάνωσης 
της Διαχείρισης (ΜΟΔ) του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Η ΜΟΔ απαλ-
λάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 
δικαστικού ενσήμου. 

 ΜΟΔ – ΚΠΣ Ν. 2372/96 
(άρθρο τρίτο) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
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. 

 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) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
4 Απαλλάσσονται φόρους και τέλη, πλην 

τελών χαρτοσήμου, τα ολυμπιακά και 
κοινοτικά γυμναστήρια. 

 Ολυμπιακά και 
κοινοτικά γυμνα-
στήρια. 

Ν. 423/76 
(άρθρο 18) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

περ. 27) 
         

5 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και από 
κάθε τέλος, πλην τελών χαρτοσήμου υ-
πέρ του Δημοσίου ή τρίτων τα δικαιώμα-
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. 

 ΟΑΕΠ Ν. 1796/88 
(άρθρο 16) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 54) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
6 Απαλλάσσεται από κάθε γενικό ή ειδικό 

φόρο δημοσίου ή υπέρ ειδικού ταμείου 
για κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία το 
Μουσείο Μπενάκη. 

 Μουσείο Μπενά-
κη. 

Ν. 4599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός 
(μουσεία). 

  

         
7 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιών 

και δωρεών, από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων, από το φόρο ακίνητης περιου-
σίας, από το φόρο εισοδήματος και γενι-
κά από κάθε φόρο, δικαιώματα, εισφο-
ρές, κρατήσεις, παράβολα κ.λπ., πλην 
τελών χαρτοσήμου, το Ίδρυμα Ερευνών 
Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης. 

 Ίδρυμα Ερευνών 
Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέ-
χνης. 

Ν. 1610/86 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
παρ. 49) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
8 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέ-

λος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά 
υπέρ Δημοσίου ή τρίτου ο Οργανισμός 
Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 

 ΟΣΚ ΑΝ 627/68 
(άρθρο 14) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία   

         
9 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος 

δημοσίου ή ιδιωτικού ή υπέρ τρίτου η 
συνεισφορά, καταβολή του μετοχικού 
κεφαλαίου κ.λπ. στην Ελληνική Βιομη-
χανία Αεροπορικού Υλικού (ΕΒΑΥ). 

 ΕΒΑΥ Ν. 43/75 
(άρθρο 3) 

Απεριόρι-
στη 

Άμυνα   
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

10 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος 
χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ 
Δημοσίου ή τρίτου όλες οι πληρωμές της 
Ελληνικής Βιομηχανίας Αεροπορικού 
Υλικού (ΕΒΑΥ) και του Δημοσίου προς 
αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
τις προσφερόμενές του υπηρεσίες προς 
την ΕΒΑΥ. 

 ΕΒΑΥ Ν. 43/75 
(άρθρο 3) 

Απεριόρι-
στη 

Άμυνα   

         
11 Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημο-

τικό, κοινοτικό φόρο ή υπέρ τρίτων κρά-
τηση και από κάθε δικαστικό τέλος, 
πλην τελών χαρτοσήμου και τελών κυ-
κλοφορίας ο Οργανισμός Διαχείρισης 
Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ). 

 ΟΔΔΥ Ν. 251/76 
(άρθρο 4) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
παρ. 22 και  
άρθρο 5, 
παρ. 14). 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
12 Απαλλάσσεται από φόρους, τέλη (πλην 

τελών χαρτοσήμου και τελών κυκλοφο-
ρίας αυτοκινήτων), εισφορές, κρατήσεις 
και από κάθε επιβάρυνση υπέρ του Δη-
μοσίου κ.λπ. το Ινστιτούτο Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). 

 ΙΓΜΕ Ν. 272/76 
(άρθρο 13) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
παρ. 23) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (έρευ-
να). 

  

         
13 Απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δη-

μοτικό, κοινοτικό, λιμενικό τέλος ή άλλο 
φόρο, από το φόρο μεταβίβασης ακινή-
των, πλην τελών χαρτοσήμου, τα κτώμε-
να από τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεο-
δομήσεως Οικισμού και Στέγασης (ΔΕ-
ΠΟΣ) ακίνητα και τα μεταβιβαζόμενα 
προς τους δικαιούχους. 

 ΔΕΠΟΣ Ν. 446/76 
(άρθρο 14) 
ΠΔ 158/97 
(άρθρο 30) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
14 Απαλλάσσεται από τον κάθε δημοτικό, 

κοινοτικό φόρο και από κάθε άλλη ει-
σφορά, κράτηση ή δικαίωμα υπέρ τρίτου 
πλην τελών χαρτοσήμου η Κτηματική 
Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ). 

 ΚΕΔ Ν. 973/79 
(άρθρο 11) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 38) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
15 Απαλλάσσεται ο Οργανισμός Απασχόλη-  ΟΑΕΔ Ν. 1545/85 Απεριόρι- Ειδικές δράσεις   
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

σης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από 
κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος ή ει-
σφορά υπέρ του Δημοσίου κ.λπ. πλην 
τελών χαρτοσήμου και τελών κυκλοφο-
ρίας αυτοκινήτων και έχει όλες τις ατέ-
λειες που ισχύουν για το Δημόσιο. 
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. 

(άρθρο 14) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 46) 

στη του κράτους στο 
εσωτερικό. 

         
16 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 και το φόρο 
μεγάλης ακίνητης περιουσίας. 

 Εταιρεία Αξιοποί-
ησης Αγροτικής 
Γης. 

Ν. 2637/98 
(άρθρο 51) 
Ν. 2945/01 
(άρθρο 4, 
παρ. 32) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
17 Απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημο-

τικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή 
έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστι-
θέμενης αξίας, το Ελληνικό Κέντρο Ε-
πενδύσεων (ΕΛΚΕ).  Το ΕΛΚΕ απαλλάσ-
σεται επίσης από την υποχρέωση κατα-
βολής δικαστικού ενσήμου. 

 Ελληνικό Κέντρο 
Επενδύσεων 
(ΕΛΚΕ). 

Ν. 2372/96 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
18 Απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου 

και από οποιαδήποτε άλλη κράτηση για 
όλες τις συναλλαγές του ο Αυτόνομος 
Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών 
(ΑΟΟΑ). 

 ΑΟΟΑ ΝΔ 2906/54 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

19 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). 

  

         
20 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). 

  

         
21 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. 

 ΑΟΟΑ και τα μέλη 
του. 

ΝΔ 2906/54 
(άρθρο 2) 
 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
22 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. 

 Μέλη ΑΟΟΑ ΝΔ 2906/54 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
23 Απαλλάσσεται ο Οργανισμός Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) από τα 
δικαστικά τέλη, πλην τελών χαρτοσήμου 
και απολαμβάνει τις ατέλειες που έχει το 
Δημόσιο. 

 ΕΛΓΑ Ν. 1790/88 
(άρθρο 15, 
παρ. 53) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 53) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
24 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλη 

χαρτοσήμου οι αποζημιώσεις που χορη-
γούνται στους ασφαλισμένους του Οργα-
νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσε-
ων (ΕΛΓΑ). 

 Οι ασφαλισμένοι 
του ΕΛΓΑ. 

Ν. 1790/88 
(άρθρο 15) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
25 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

και από κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτου τα καταστατικά των 
αγροτικών συνεταιρισμών, η συγχώνευση 
επιχειρήσεων, οι αγορές ακινήτων για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων μέσα στην πε-
ριφέρειά τους, οι εισφορές και οι κατα-
θέσεις των μελών, οι πράξεις μεταβίβα-
σης κινητών ή ακινήτων, οι συμβάσεις 
μεταξύ Δημοσίου ή Αγροτικής Τράπεζας 
κ.λπ.  

 Οργανώσεις γεωρ-
γικών συνεταιρι-
σμών. 

Ν. 2810/00 
(άρθρο 35) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
26 Απαλλάσσονται από τους φόρους και 

κάθε είδους τέλους οι λέσχες που χρη-
σιμοποιούνται ως πρατήρια και κέντρα 
ψυχαγωγίας του προσωπικού του Υπ. 
Δημόσιας Τάξης. 

Να μην έχουν κερδοσκοπι-
κό χαρακτήρα. 

Λέσχες και πρα-
τήρια για υπηρε-
σιακές ανάγκες. 

Ν. 1481/94 
(άρθρο 21) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
27 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. 

  

         
28 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. 

  

         
29 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-

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-

Επιχειρήσεις ΝΔ 1297/72 
(άρθρο 3) 

Έως  
31/12/08 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ων. 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. 

         
30 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. 

  

         
31 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. 

  

         
32 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-
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 

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, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ή άλλων χρηματοδοτήσεων και των τόκων 
τους. 

         
33 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. 

  

         
34 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, το τίμημα πώλησης του πράγ-
ματος σε περίπτωση υποθήκης η εκχώ-
ρηση απαιτήσεων κ.λπ., ανεξάρτητα αν 
οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
Από το ΦΠΑ απαλλάσσονται οι συμβά-
σεις χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον 
προέχει ο χαρακτήρας της μίσθωσης και 
όχι της υποχρεωτικής αγοράς του αγα-
θού από το μισθωτή με τη λήξη της μί-
σθωσης. 

 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. 

  

         
35 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. 

Εταιρείες Ν. 947/79 
(άρθρο 59) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
36 Με την καταβολή του φόρου (3‰) από 

την ΑΕ Διαχειρίσεως εξαντλείται και η 
φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ, τα οποία 
είναι μεριδιούχοι 
του Αμοιβαίου 

Ν. 1969/91 
(άρθρο 48, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

Κεφαλαίου. 
         

37 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) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
38 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 Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες. 

Ν. 2396/96 
(άρθρο 53) 
Ν. 2579/98 
(άρθρο 9 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
39 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. 

  

         
40 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-
ταιρειών, οι τροποποιήσεις καταστατι-
κών, η μεταβίβαση μετοχών κ.λπ. 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες. 

ΑΝ 148/67 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
41 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 

εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότε-
 Ανώνυμες εταιρεί-

ες  
Ν. 2367/95 
(άρθρο 10, 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 

παρ. 6) νάπτυξη. 

         
42 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 

και από οποιαδήποτε άλλη εισφορά υ-
πέρ 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) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
43 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. 

  

         
44 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. 
Από το ΦΠΑ απαλλάσσονται οι συμβά-
σεις χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον 
προέχει ο χαρακτήρας της μίσθωσης και 
όχι της υποχρεωτικής αγοράς του αγα-
θού από το μισθωτή με τη λήξη της μί-
σθωσης. 

 Ανώνυμες τραπε-
ζικές 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. 

  

         
45 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, 

ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, ει-
 Ευρωπαϊκή Τρά-

πεζα Επενδύσεων. 
Ν. 2682/99 
(άρθρο 23, 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

σφορά του άρθρου 1, παρ. 3 του 
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. 

παρ. 1) σχέσεις). 

         
46 Απαλλάσσονται από κάθε φορολογία τα 

περιουσιακά στοιχεία, τα έσοδα, οι εργα-
σίες και οι συναλλαγές της Τράπεζας 
Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου 
Πόντου. Η τράπεζα επίσης απαλλάσσεται 
από κάθε υποχρέωση για πληρωμή, πα-
ρακράτηση ή είσπραξη οποιουδήποτε 
φόρου. 
Επίσης απαλλάσσονται οι εισαγωγές, α-
γορές και λήψεις υπηρεσιών του αλλο-
δαπού προσωπικού της Τράπεζας. 

 Τράπεζα Εμπορί-
ου και Ανάπτυξης 
Ευξείνου Πόντου. 

Ν. 2380/96 
(άρθρο 52) 
Ν. 2707/99 
(άρθρα 12 
και 14) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
47 Απαλλάσσονται από τους φόρους μετα-

βίβασης, τέλη πάσης φύσεως, εισφορές 
και κρατήσεις, πλην τελών χαρτοσήμου, 
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 

 Κοινοπραξίες της 
Αγροτικής Τράπε-
ζας. 

ΝΔ 3874/58 
(άρθρο 8) 
Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

σύσταση ή συγχώνευση οποιουδήποτε 
τύπου εταιρειών υπό την Αγροτική Τρά-
πεζα σε συνεργασία με γεωργικούς συνε-
ταιρισμούς, οργανώσεις, ιδρύματα, ιδιω-
τικές επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

         
48 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. 

  

         
49 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

και από κάθε εισφορά ή κράτηση υπέρ 
τρίτων και από κάθε φόρο γενικά (πλην 
του φόρου εισοδήματος) οι πράξεις επί 
του συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών 
γραμματίων, οι καταθέσεις μεταξύ των 
τραπεζών και με την Τράπεζα της Ελλά-
δος. 

 Τράπεζες Ν. 1083/80 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
50 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 
πιστώσεων. Επίσης, απαλλάσσονται και 
οι τόκοι προμηθειών και τα έσοδα που 
πραγματοποιούνται σε συνάλλαγμα. 

 Τράπεζες εξαγωγι-
κού εμπορίου. 

ΝΔ 116/73, 
ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 19) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
51 Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, πλην τε-

λών χαρτοσήμου, κράτηση, εισφορά, δι-
 Τράπεζες εξαγωγι-

κού εμπορίου. 
ΝΔ 116/73 
Ν. 2459/97 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 

(άρθρο 4, 
περ. 19) 

νάπτυξη. 

         
52 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. 

  

         
53 Απαλλάσσονται από φόρο, τέλη χαρτο-

σήμου και από κάθε άλλη επιβάρυνση οι 
τόκοι, οι προμήθειες και οι εργασίες σε 
συνάλλαγμα ναυτιλιακών τραπεζών. Επί-
σης, από τους παραπάνω φόρους απαλ-
λάσσονται τα ναυτιλιακά ομολογιακά δά-
νεια. 

 Ναυτιλιακές τρά-
πεζες. 

Ν. 1321/72 
(άρθρο 14) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
54 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. 

  

         
55 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης, τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών 
Τα πλοία να τίθενται για 
πρώτη φορά υπό ελληνική 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες. 

Ν.Δ. 509/70 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

χαρτοσήμου και δικαιώματα υπέρ τρί-
των, η εκποίηση ολόκληρων ή μεριδίων: 
α) των επιβατηγών πλοίων, 
β) των πλοίων που είναι άνω των 500 και 

μέχρι 3.000 κόρων. 

σημαία. Ν. 2459/97 
(άρθρο 4, 
περ. 17) 

νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

         
56 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. 

  

         
57 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. 

  

         
58 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

και από κάθε τέλος, κράτηση και εισφο-
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. 

 Ναυτιλιακές και 
ναυπηγικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 1321/72 
(άρθρο 14) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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. 

Τα πλοία πρέπει να έχουν 
χωρητικότητα άνω των 500 
κόρων. 

Ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις. 

ΝΔ 27/75 
(άρθρο 25) 

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 

 Αλλοδαπές ναυτι-
λιακές επιχειρή-
σεις. 

ΝΔ 27/75 
(άρθρα 26 
και 27) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

που εκδίδονται για την εφαρμογή του 
νόμου. 

         
61 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος και από κάθε τέλος, εισφορά ή κρά-
τηση, αλλοδαπές εταιρείες που διαχειρί-
ζονται πλοία με ξένη σημαία. 

 Αλλοδαπές ναυτι-
λιακές επιχειρή-
σεις. 

ΑΝ 378/68 
(άρθρο 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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. 

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) 

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 τα Ελβετικά κοινωφελή 
ιδρύματα. 

 Ελβετικά κοινω-
φελή και φιλαν-
θρωπικά ιδρύμα-
τα. 

Ν. 1160/81 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
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 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 

ο σχηματισμός του αποθεματικού κεφα-
Μόνο για εργασίες του κλά-
δου ασφαλίσεως πλοίων και 

Ασφαλιστικές ε-
ταιρείες. 

ΝΔ 551/70 
(άρθρο 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

λαίου των ασφαλιστικών εταιρειών. αεροσκαφών. νάπτυξη. 
         

67 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). 

  

         
68 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). 

  

         
69 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). 

  

         
70 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-

Η αγοράστρια βιομηχανία 
πρέπει να υποβάλλει αίτη-
ση που θα αναγράφονται: 
α) η επιχείρηση από την 

οποία θα αγοράσει τα 

Αυτοκινητοβιομη-
χανίες. 

ΑΥΟ 
Σ 212/20/ 
17-1-86 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (αυτο-
κινητοβιομηχα-
νία). 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

μοποιηθούν στην παραγωγή αυτοκινή-
των. 

είδη, 
β) υπεύθυνη δήλωση όπου 

θα δηλώνεται ότι τα υλι-
κά θα χρησιμοποιηθούν 
για κατασκευή αυτοκι-
νήτων κ.λπ. 

         
71 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. 

  

         
72 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. 

  

         
73 Με εξαίρεση το ΦΠΑ, απαλλάσσεται από 

κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή 
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, 
νπδδ, δήμων και κοινοτήτων και τρίτων 
κάθε δικαιοπραξία του φορέα Βιομηχα-
νικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), 
που αφορά την ίδρυση του φορέα ή τρί-
του φορέα ΒΕΠΕ, την κτήση από το φο-

 Επιχειρήσεις ι-
δρυόμενες εντός 
των Βιομηχανικών 
Επιχειρηματικών 
Περιοχών (ΒΕΠΕ). 

Ν. 2545/97 
(άρθρο 15, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 

         
74 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 

τέλος χαρτοσήμου οι δικαιοπραξίες εν 
ζωή επί γαιών που βρίσκονται σε αναδια-
νεμητέα ή αναδιανεμόμενη περιοχή. 

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 674/77 
(άρθρο 23 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
75 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). 

  

         
76 Απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες 

εισφορές οι άδειες οικοδομής κάθε κτί-
σματος που βρίσκεται σε ζώνη ενεργού 
πολεοδομίας και αστικού αναδασμού. 

Θα πρέπει τα ακίνητα να 
βρίσκονται σε ζώνη ενεργού 
πολεοδομίας και αστικού 
αναδασμού. 

Φορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 947/79 
(άρθρο 59) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη (πολεοδο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
77 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 

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 2289/95 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

των υδρογονανθράκων στον ανάδοχο. 
         

78 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, άμεσο ή 
έμμεσο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δι-
καίωμα εισφοράς, κράτησης κ.λπ. υπέρ 
του Δημοσίου και κάθε τρίτου πλην ΦΠΑ 
τα εισοδήματα από συμβάσεις σχετικά 
με την αναζήτηση, την έρευνα και κάθε 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Επί-
σης απαλλάσσονται τα εισοδήματα των 
εργολάβων, υπεργολάβων και μελετητών 
που χρησιμοποιήθηκαν από τους ανα-
δόχους. 

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 2289/95 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
79 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. 

  

         
80 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-
των από αναγκαστική απαλλοτρίωση. 

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν χρή-
ση της απαλλα-
γής. 

Ν. 947/79 
(άρθρο 59) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
81 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. 

  

         
82 Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 

τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή 
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτου η μεταβίβαση μελλοντικών προε-

 Κάτοχοι τίτλων 
προεσόδων. 

Ν. 2801/00 
(άρθρο 14, 
παρ. 12) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
σωτερικό. 
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19.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

σόδων του Δημοσίου, νπδδ ή δημόσιων 
επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά 
σε φορείς του Δημοσίου και οι σχετικές 
συμβάσεις. 

         
83 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. 

 Κάτοχοι τίτλων 
προεσόδων. 

Ν. 2801/00 
(άρθρο 14, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
84 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-
νες που ορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 26, παρ. 1, του ν. 2520/97. 

 Αγρότες Ν. 2520/97 
(άρθρο 26, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙ-

ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Έκπτωση από το εισόδημα του ποσού 

της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο 
φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφα-
λίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων 
προσωπικών ατυχημάτων και για ασφα-
λιστήρια ασθένειας, για την ασφάλιση 
του ίδιου, της συζύγου του και των τέ-
κνων που τους βαρύνουν, κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος.  Το ποσό που αφαι-
ρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου 
ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμα-
κας (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 
που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα. 

Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση άτομα που κατοικούν 
στην αλλοδαπή και απο-
κτούν εισόδημα από πηγή 
που βρίσκεται στην Ελλά-
δα. 
Το ποσό της δαπάνης να 
έχει περιληφθεί στην αρχι-
κή δήλωση. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι κάτοικοι 
Ελλάδος. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για ιδι-
ωτική ασφάλιση 
– Υγεία (περί-
θαλψη). 

1.157.580 156.167.352 

         
2 Έκπτωση από το εισόδημα των χρηματι-

κών ποσών που καταβάλλονται λόγω δω-
ρεάς στο Δημόσιο, τους δήμους και τις 
κοινότητες, τους ιερούς ναούς κ.λπ.  Τα 
ποσά των δωρεών και χορηγιών αφαι-
ρούνται, εφόσον υπερβαίνουν συνολικά 
τα εκατό (100) ευρώ. 

α) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση, άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή 
και αποκτούν εισόδημα 
από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

β) Το ποσό της δαπάνης δεν 
πρέπει να έχει εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη 
του ΚΦΕ. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που κα-
ταβάλλουν χρημα-
τικά ποσά λόγω 
δωρεάς στα εν λό-
γω νομικά πρόσω-
πα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1δ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για πα-
ροχή δωρεών 
προς το Δημόσι-
ο, τους ΟΤΑ, την 
Εκκλησία κ.λπ. 
– Πολιτισμός. 

154.978 
(ενότητες 3 

και 4) 

37.836.814 

         
3 Έκπτωση από το εισόδημα των χρηματι-

κών ποσών που καταβάλλονται από το 
φορολογούμενο, λόγω δωρεάς σε κοινω-
φελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υ-
πηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υ-
ποτροφίες, σε ημεδαπά νπδδ, σε ημεδα-
πά νπιδ που νόμιμα έχουν συσταθεί ή 
συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν 

α) Τα χρηματικά ποσά που 
εκπίπτουν δεν πρέπει να 
έχουν εκπέσει με βάση 
άλλη διάταξη. 

β) Το αφορολόγητο ποσό 
που προέρχεται από δω-
ρεές χρηματικών ποσών, 
δεν μπορεί να υπερβεί 
ποσοστό 10% του εισο-

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που κα-
ταβάλουν χρημα-
τικές δωρεές στα 
εν λόγω πρόσωπα. 
 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1δ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για πα-
ροχή χρηματι-
κών δωρεών με 
σκοπό την εν-
θάρρυνση εκ-
παιδευτικών, 
κοινωφελών, α-
θλητικών κ.λπ. 
δραστηριοτήτων 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

κοινωφελείς σκοπούς, στους ερευνητι-
κούς και τεχνολογικούς φορείς που διέ-
πονται από το ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 
13Α΄), στα ερευνητικά κέντρα που απο-
τελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα και τέλος σε οποιοδήποτε αθλητι-
κό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα 
και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ, εφόσον οι 
δωρεές προορίζονται για την καλλιέργεια 
και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους 
τμημάτων.  Επίσης, τα χρηματικά ποσά 
που καταβάλλονται από το φορολογού-
μενο μέχρι ποσοστό 10% του συνολικού 
φορολογούμενου εισοδήματός του λόγω 
χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ημεδαπά νπιδ που νόμιμα 
υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώ-
κουν σκοπούς πολιτιστικούς.  Τα ποσά 
των δωρεών και χορηγιών αφαιρούνται, 
εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό 
(100) ευρώ. 
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ε-
φαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντί-
στοιχων κρατικών φορέων και νομικών 
προσώπων, εγκατεστημένων σε άλλα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και σε χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.  Το ποσό των 
δωρεών που αναφέρονται στο προηγού-
μενο εδάφιο μπορεί να κατατίθεται σε 
τράπεζα της χώρας στην οποία έχει την 
κατοικία του ο δωρεοδόχος. 

δήματος που προκύπτει 
σε περίπτωση εφαρμογής 
της παρ. 1, του άρθρου 
19 του ν.2238/94. 

γ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση άτομα που κατοι-
κούν στην αλλοδαπή και 
αποκτούν εισόδημα από 
πηγή που βρίσκεται στην 
Ελλάδα. Τα ποσά των 
δωρεών και των χορηγιών 
που καταβάλλονται όταν 
υπερβαίνουν τα 300 ευ-
ρώ ετησίως λαμβάνονται 
υπόψη μόνον εφόσον 
κατατεθούν σε ειδικό λο-
γαριασμό του ν.π. που 
ανοίγεται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δα-
νείων (ΤΠ & Δ) ή σε τρά-
πεζα που λειτουργεί νό-
μιμα στην Ελλάδα. 

δ) Ειδικώς, τα χρηματικά 
ποσά των δωρεών σε α-
θλητικά σωματεία να υ-
περβαίνουν αθροιστικά 
για κάθε δωρεοδόχο ή 
αποδέκτη της χορηγίας 
το ποσό των 2.950 ευρώ 
ετησίως οφείλεται φόρος 
με συντελεστή 10% προ-
κειμένου να αφαιρεθούν 
στο πάνω από τα 2.950 
ευρώ ποσό της δωρεάς ή 
χορήγησης.  Να έχουν 
υποβληθεί τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά με την 
αρχική εμπρόθεσμη δή-
λωση. 

ε) Για δωρεές χρηματικών 

– Πολιτισμός. 

 310



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ποσών στο Δημόσιο και 
νπδδ δεν απαιτείται πα-
ρακράτηση και καταβο-
λή του φόρου. 

         
4 Έκπτωση από το εισόδημα του ποσού 

των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλ-
λει ο φορολογούμενος για στεγαστικά 
δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας, 
για δάνεια για επισκευή, συντήρηση συ-
ντηρητέων κτιρίων κ.λπ. που έχουν συ-
ναφθεί μέχρι 31/12/2002. 

Η δαπάνη να μην έχει εκ-
πέσει με βάση άλλη διάτα-
ξη. 
Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση κάτοικοι αλλοδαπής που 
αποκτούν εισόδημα στην 
Ελλάδα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι κάτοικοι 
Ελλάδας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. ε) 

Για δάνεια 
που έχουν 
συναφθεί 
μέχρι 
31/12/02. 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

604.152 182.017.065 

         
5 Έκπτωση από το εισόδημα που πραγμα-

τοποιεί η σύζυγος των δαπανών των πε-
ριπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, θ΄ και ι΄ 
της παραγράφου 1 και της παραγράφου 
2 που αφορούν την ίδια, καθώς και των 
δαπανών της περίπτωσης θ΄της παρα-
γράφου 1 και της παραγράφου 2 που 
αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο 
γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γο-
νείς της και τους ανήλικους ορφανούς 
από πατέρα και μητέρα συγγενείς της 
μέχρι το δεύτερο βαθμό. 

Οι δαπάνες να αφορούν τα 
τέκνα της συζύγου από 
προηγούμενο γάμο, τα χω-
ρίς γάμο τέκνα της, τους 
γονείς της και τους ανήλι-
κους ορφανούς από πατέρα 
και μητέρα συγγενείς της 
μέχρι δεύτερο βαθμό. 

Η σύζυγος ΚΦΕ (άρθρο 
8 παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Προσαρμογή της 
φορολογικής ε-
πιβάρυνσης 
σύμφωνα με την 
οικογενειακή 
κατάσταση του 
φορολογούμε-
νου – Κοινωνική 
πολιτική. 

  

         
6 Εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα, μέ-

χρι 300 ευρώ μηνιαίως, το ποσό του μι-
σθώματος όταν ο φορολογούμενος εγκα-
θίσταται εκτός των νομών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης ή όταν υπάλληλος μετατί-
θεται και εκμισθώνει ιδιόκτητη κατοικία 
του σε άλλο τόπο. 

Κύρια κατοικία, φορολο-
γούμενος μέχρι 40 ετών για 
τα πρώτα 5 έτη της εγκατά-
στασης (για την πρώτη πε-
ρίπτωση).  Επίσης, δεν δι-
καιούνται την έκπτωση όσοι 
παίρνουν στεγαστικό επί-
δομα. 

Φυσικά πρόσωπα. ΚΦΕ (άρθρο 
8 παρ. 1, 
περ. γ) 

 Κίνητρο για α-
ποκέντρωση – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

9.290 4.478.244 

         
7 Εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα, μέ-

χρι 700 ευρώ, το 20% της δαπάνης για 
εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
(φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, θερμομόνωση κ.λπ.) 

 Φυσικά πρόσωπα ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Για την προστα-
σία του περι-
βάλλοντος και 
την εξοικονόμη-
ση ενέργειας – 

30.799 2.087.655 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

Περιβάλλον.  
         

8 Όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει 
εισόδημα φορολογούμενο ή αυτό που 
έχει είναι κατώτερο από τα ποσά των δα-
πανών της περίπτωσης θ΄ της παραγρά-
φου 1 και της παραγράφου 2 που αφο-
ρούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα 
που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό 
των δαπανών ή η διαφορά προστίθεται 
στις δαπάνες του άλλου συζύγου.  Όταν 
το σύνολο των δαπανών του ενός συζύγου 
είναι ανώτερο από το φορολογούμενο ει-
σόδημά του, τότε η διαφορά που προκύ-
πτει και μέχρι το άθροισμα των δαπανών 
της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 
και της παραγράφου 2 προστίθεται στις 
δαπάνες του άλλου συζύγου.  Επίσης, 
όταν λόγω θανάτου υποβάλλονται χωρι-
στές δηλώσεις, αν ο ένας από τους συζύ-
γους δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα 
ή αυτό είναι κατώτερο από το άθροισμα 
των ποσών που αφορούν τις δαπάνες 
παρ. 1 του άρθρου 8, εξαιρετικά προστί-
θενται στις δαπάνες του άλλου συζύγου 
μόνο τα ποσά που αφορούν τα έξοδα ια-
τρικής περίθαλψης του ενός συζύγου και 
των λοιπών προσώπων που συνοικούν 
μαζί του και τον βαρύνουν. 

 Φορολογούμενοι 
που κάνουν κοινή 
δήλωση λόγω γά-
μου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
9 Έκπτωση από το εισόδημα ποσοστού 

40% του ποσού που καταβάλλεται για: 
α) δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, ταβέρ-

νες, εστιατόρια κ.λπ., 
β) μεσίτες, γυμναστήρια, κομμωτήρια 

και λοιπά επαγγέλματα παροχής 
υπηρεσιών, 

γ) επισκευές κλιματισμού, υδραυλικά, 
ηλεκτρολογικά και λοιπά επαγγέλ-
ματα που αφορούν την οικοδομή. 

Τα ποσά των δαπανών να 
έχουν περιληφθεί στην αρ-
χική εμπρόθεσμη δήλωση. 
Οι δαπάνες να πραγματο-
ποιούνται από 1/8/07. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. η) 
Ν. 3610/07 
(άρθρο 8, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση 
των φορολογου-
μένων σε συν-
δυασμό με την 
προσπάθεια για 
την καταπολέ-
μηση της φορο-
διαφυγής μέσω 
της έκδοσης πα-

527.698 51.276.405 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

Το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υ-
περβεί τα 8.000 ευρώ. 

ραστατικών 
στοιχείων του 
ΚΒΣ - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

         
10 Έκπτωση από το εισόδημα του συνολι-

κού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής 
περίθαλψης του φορολογούμενου και 
των λοιπών προσώπων που τον βαρύ-
νουν. 

Θεωρούνται ότι βαρύνουν 
το φορολογούμενο άτομα 
που ανήκουν στις κατηγο-
ρίες του άρθρου 7 του 
ΚΦΕ. Ως έξοδα ιατρικής 
περίθαλψης θεωρούνται 
μόνο όσα περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 8 του ΚΦΕ. Δεν 
δικαιούνται την έκπτωση 
άτομα που κατοικούν στην 
αλλοδαπή και αποκτούν ει-
σόδημα από πηγή που βρί-
σκεται στην Ελλάδα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
11 Έκπτωση από το εισόδημα της αμοιβής 

σε δικηγόρους λόγω παροχής νομικών 
υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που 
τον βαρύνουν. 

Εξαιρούνται οι αμοιβές για 
την παράσταση κατά τη σύ-
νταξη συμβολαιογραφικών 
πράξεων ή οι περιπτώσεις 
του β΄ εδαφίου της περ. α΄ 
της παρ. 1 του άρθ. 23 
ΚΦΕ. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. ι) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (κατα-
πολέμηση φο-
ροδιαφυγής). 

  

         
12 Για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν 

τέκνα το αφορολόγητο ποσό του πρώτου 
κλιμακίου των κλιμάκων (α) και (β) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 
2238/94 αυξάνεται κατά χίλια (1.000) 
ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέ-
κνο, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν 
έχει δύο τέκνα, κατά δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα και 
κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα τέ-
κνο πάνω από τα τρία. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που έ-
χουν τέκνα που 
τους βαρύνουν. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9 παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Προσαρμογή της 
φορολογικής ε-
πιβάρυνσης 
σύμφωνα με την 
οικογενειακή 
κατάσταση του 
φορολογούμε-
νου – Κοινωνική 
πολιτική (κατα-
πολέμηση υπο-
γεννητικότητας). 

1.353.218 
(περιπτώσεις 2 
και 3) 

433.022.358 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

13 Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή 
αυτό που έχει είναι μικρότερο από το 
αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακί-
ου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό 
που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που 
προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο 
ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται 
στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύ-
γου. 

 Σύζυγοι ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Για ενίσχυση της 
οικογένειας – 
Κοινωνική πολι-
τική (καταπολέ-
μηση υπογεννη-
τικότητας). 

  

         
14 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου πο-
σού των εξόδων νοσοκομειακής περί-
θαλψης του φορολογούμενου και των 
λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν.  
Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υ-
περβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. 

Θεωρούνται ότι βαρύνουν 
το φορολογούμενο άτομα 
που ανήκουν στις κατηγο-
ρίες του άρθρου 7 του 
ΚΦΕ. Ως έξοδα νοσοκομει-
ακής περίθαλψης, θεωρού-
νται μόνο όσα περιλαμβά-
νονται στο άρθρο 9 του 
ΚΦΕ. 
Δεν δικαιούνται τη μείωση 
του φόρου άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή και 
αποκτούν εισόδημα από 
πηγή που βρίσκεται στην 
Ελλάδα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι κάτοικοι 
Ελλάδας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία 1.422.300 135.630.454 

         
15 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%) του ποσού του μισθώματος 
που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κα-
τοικία του φορολογούμενου και της οι-
κογένειάς του. 

α) Δεν δικαιούνται το αφο-
ρολόγητο ποσό όσοι 
παίρνουν στεγαστικό ε-
πίδομα. 

β) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση άτομα που κατοι-
κούν στην αλλοδαπή και 
αποκτούν εισόδημα από 
πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

Φορολογούμενοι 
που καταβάλλουν 
ενοίκιο για κύρια 
κατοικία. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3, 
περ. β, 
υποπ. αα) 

Απεριόρι-
στη 

Αναγνώριση των 
δαπανών για 
κάλυψη στεγα-
στικών αναγκών 
– Κοινωνική πο-
λιτική (στέγαση). 

838.200 75.425.225 

         
16 Το ποσό του φόρου προκύπτει με βάση 

την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ μει-
ώνεται κατά 20% του ποσού του μισθώ-

α) Τα τέκνα, για τα οποία 
γίνεται η δαπάνη, πρέπει 
να βαρύνουν το φορολο-

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που κα-
ταβάλλουν μισθώ-

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3, 
περ. β, 

Απεριόρι-
στη 

Αναγνώριση στε-
γαστικών δαπα-
νών, τέκνων φοι-

138.762 19.027.152 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ματος που καταβάλλει ετησίως για τέκνα 
του ο φορολογούμενος που μισθώνει κα-
τοικίες για την ικανοποίηση των στεγα-
στικών αναγκών τους, όταν αυτά φοιτούν 
σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του 
εσωτερικού. 

γούμενο. 
β) Οι κατοικίες που μισθώ-

νονται πρέπει να βρίσκο-
νται στην περιοχή που 
έχει την έδρα της η σχο-
λή ή το σχολείο που φοι-
τούν τα τέκνα του φορο-
λογούμενου. 

γ) Ο φορολογούμενος ή τα 
τέκνα του, δεν πρέπει να 
έχουν άλλη κατοικία 
στην περιοχή που γίνεται 
η μίσθωση. 

δ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση άτομα που κατοι-
κούν στην αλλοδαπή και 
αποκτούν εισόδημα από 
πηγή που βρίσκεται στην 
Ελλάδα. 

ματα για τη στέ-
γαση των τέκνων 
τους που φοιτούν 
στο εξωτερικό. 

υποπ. αα) τητών που βα-
ρύνουν το φορο-
λογούμενο- 
Παιδεία. 

         
17 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού της 
δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκον ιδιαί-
τερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια 
οποιαδήποτε βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, 
το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολο-
γούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύ-
νει ή για τον ίδιο. 

Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση άτομα που κατοικούν 
στην αλλοδαπή και απο-
κτούν εισόδημα από πηγή 
που βρίσκεται στην Ελλά-
δα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι κάτοικοι 
Ελλάδας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3β, 
υποπ. ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Αναγνώριση εκ-
παιδευτικών δα-
πανών- Παιδεία. 
 

544.208 56.428.031 

         
18 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλο-
νται από το φορολογούμενο για στεγα-
στικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κα-
τοικίας που χορηγούνται στο φορολο-
γούμενο με υποθήκη ή με προσημείωση 
από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων, τα ταχυδρομικά ταμι-

α) Να πρόκειται για δάνεια 
αγοράς πρώτης κατοικί-
ας, δηλαδή να μην έχουν 
άλλη κατοικία που να 
καλύπτει τις στεγαστικές 
τους ανάγκες. 

β) Το ποσό της δαπάνης δεν 
πρέπει να έχει εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη 
νόμου. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που έ-
χουν συνάψει δά-
νεια απόκτησης 
πρώτης κατοικίας, 
από τους φορείς 
της διάταξης. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3γ, 
αα) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για α-
πόκτηση πρώτης 
κατοικίας - Κοι-
νωνική πολιτική 
(στέγαση). 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργα-
νισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν 
και η υποθήκη ή η προσημείωση έχει 
εγγραφεί σε ακίνητό του ή σε ακίνητο 
του/της συζύγου ή των τέκνων που τους 
βαρύνουν.  Το ποσοστό της μείωσης της 
περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους 
τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του 
δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
ευρώ.  Αν η κατοικία υπερβαίνει τα 120 
τ.μ. το ποσό των τόκων που εκπίπτονται 
περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί στα 
120 τ.μ. κατοικίας. 

γ) Να έχει εγγραφεί υπο-
θήκη ή προσημείωση στο 
ακίνητό τους. 

δ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση άτομα που κατοι-
κούν στην αλλοδαπή και 
αποκτούν εισόδημα από 
πηγή που βρίσκεται στην 
Ελλάδα. 

ε) Το δάνειο να έχει συ-
ναφθεί από 1/1/03. 

         
19 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλο-
νται από το φορολογούμενο σε περίπτω-
ση σύναψης νέου δανείου με σκοπό την 
εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού 
δανείου.  Το ποσοστό της μείωσης της 
περίπτωσης αυτής υπολογίζεται στους 
τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του 
δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
ευρώ.  Αν η κατοικία υπερβαίνει τα 120 
τ.μ. το ποσό των τόκων που εκπίπτονται 
περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί στα 
120 τ.μ. κατοικίας. 

α) Να πρόκειται για δάνεια 
αγοράς πρώτης κατοικί-
ας, δηλαδή να μην έχουν 
άλλη κατοικία που να 
καλύπτει τις στεγαστικές 
τους ανάγκες. 

β) Το ποσό της δαπάνης δεν 
πρέπει να έχει εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη 
νόμου. 

γ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση, άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή 
και αποκτούν εισόδημα 
από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

δ) Το δάνειο να έχει συναφ-
θεί από 1/1/03. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που έ-
χουν συνάψει δά-
νεια πρώτης κα-
τοικίας, από τους 
φορείς όπως αυτοί 
ορίζονται από την 
υποπερίπτωση αα΄ 
της περίπτωσης γ΄ 
της παραγράφου 3 
του άρθρου 9 του 
ν. 2238/94. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3γ, 
αα) 

Για το 
χρονικό 
διάστημα 
που υπο-
λείπεται 
από τη χο-
ρήγηση 
του νέου 
δανείου 
μέχρι τη 
λήξη του 
παλαιού 
δανείου. 

Κίνητρο για α-
πόκτηση πρώτης 
κατοικίας - Κοι-
νωνική πολιτική 
(στέγαση). 

  

         
20 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλο-
νται από το φορολογούμενο για στεγα-
στικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κα-
τοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστι-

α) Να πρόκειται για δάνεια 
αγοράς πρώτης κατοικί-
ας, δηλαδή να μην έχουν 
άλλη κατοικία που να 
καλύπτει τις στεγαστικές 
τους ανάγκες. 

β) Το ποσό της δαπάνης δεν 

Υπάλληλοι ασφα-
λιστικών εται-
ρειών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3γ, 
ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για α-
πόκτηση πρώτης 
κατοικίας - Κοι-
νωνική πολιτική 
(στέγαση). 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

κές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους 
τους.  Το ποσοστό της μείωσης της περί-
πτωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους 
που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου 
ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 
Αν η κατοικία υπερβαίνει τα 120 τ.μ. το 
ποσό των τόκων που εκπίπτονται περιο-
ρίζεται στο μέρος που αναλογεί στα 120 
τ.μ. κατοικίας. 

πρέπει να έχει εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη 
νόμου. 

γ) Να έχει εγγραφεί υποθή-
κη ή προσημείωση στο 
ακίνητό τους. 

δ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση, άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή 
και αποκτούν εισόδημα 
από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

ε) Το δάνειο να έχει συναφ-
θεί από 1/1/03. 

         
21 Στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλω-

σης των συζύγων, εάν δεν προκύπτει πο-
σό φόρου για τον ένα σύζυγο ή αν αυτό 
που προκύπτει είναι μικρότερο από το 
σύνολο των μειώσεων των περιπτώσεων 
για νοσήλια, μισθώματα και μείωση λόγω 
παραμεθορίου δηλαδή εκτός των τόκων 
για α΄ κατοικία, ολόκληρο το ποσό των 
μειώσεων αυτών ή η διαφορά που προ-
κύπτει μειώνει το φόρο του άλλου συζύ-
γου. 

 Φορολογούμενοι 
που πραγματο-
ποιούν τέτοιες δα-
πάνες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση ενίσχυ-
ση του οικογε-
νειακού εισοδή-
ματος - Κοινω-
νική πολιτική. 

  

         
22 Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονι-

κά μέσω διαδικτύου παρέχεται έκπτωση 
1,5% και μέχρι του ποσού των 118 ευ-
ρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δό-
σεων. 

 Οι φορολογούμε-
νοι που υποβάλ-
λουν δήλωση μέ-
σω διαδικτύου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 9) 

Απεριόρι-
στη 

Περιορισμός 
γραφειοκρατίας 
– Ειδικές δρά-
σεις εξυπηρέτη-
σης του πολίτη. 

573.117 4.178.256 

         
23 Στην περίπτωση διοικητικής επίλυσης 

της διαφοράς ο πρόσθετος φόρος που 
προκύπτει συνολικά περιορίζεται στα 
3/5 αυτού. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι (που 
συμφωνούν με δι-
οικητική λύση της 
διαφοράς με τη 
φορολογούσα αρ-
χή). 

Ν. 2523/97 
(άρθρο 2 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τα-
χύτερη είσπραξη 
εσόδων του Δη-
μοσίου - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(φορολογική και 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

δημοσιονομική 
διαχείριση). 

         
24 Δεν προσαυξάνεται με ποσοστό 10% το 

συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής 
δαπάνης διαβίωσης του φορολογούμε-
νου, για κάθε ένα στοιχείο προσδιορι-
σμού της, πάνω από το δεύτερο, όταν το 
ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τα 7.350 ευ-
ρώ. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
25 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. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
17, περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για πα-
ροχή δωρεών 
στο Δημόσιο 
κ.λπ.. 

  

         
26 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-

σμού της ετήσιας δαπάνης, προκειμένου 
για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με 
βάση επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ κυριότη-
τας ή κατοχής του φορολογούμενου, της 
συζύγου του και των προσώπων που τους 
βαρύνουν τα οποία είχαν αποκτηθεί μέ-
χρι 31/12/1992. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. η) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

27 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-
σμού της ετήσιας δαπάνης προκειμένου 
για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει 
με βάση ένα ή περισσότερα επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι και 
δεκατέσσερις (14) φορολογήσιμους ίπ-
πους, κυριότητας ή κατοχής του φορο-
λογούμενου, της συζύγου του και προ-
σώπων που τους βαρύνουν, που έχουν 
αποκτηθεί από 1/1/1993 μέχρι την 
31/12/2003.  Επίσης, προκειμένου για 
τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει με 
βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης άνω των δεκατεσσάρων (14) φο-
ρολογήσιμων ίππων που έχουν αποκτη-
θεί το ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον η 
εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έ-
τους πρώτης κυκλοφορίας τους, μειωμέ-
νη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά 
της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 126 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 
Α) δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα 
χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
28 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-

σμού της ετήσιας δαπάνης προκειμένου 
για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με 
βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορο-
λογούμενου, της συζύγου του και των 
προσώπων που τους βαρύνουν, τα οποία 
αποκτώνται από την 1/1/2004 και εφε-
ξής και η εργοστασιακή τιμολογιακή α-
ξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους 
μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα πο-
σοστά της κλίμακας της παραγράφου 1 
του άρθρου 126 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ 
265 Α) δεν υπερβαίνει το ποσό των πενή-
ντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ι) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

29 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-
σμού της ετήσιας δαπάνης, όταν η δια-
φορά μεταξύ του εισοδήματος που δη-
λώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυ-
γό του και τα πρόσωπα που τους βαρύ-
νουν, και της συνολικής ετήσιας τεκμαρ-
τής δαπάνης αυτών είναι μικρότερη από 
ποσοστό 20% του εισοδήματος που δη-
λώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δή-
λωσή τους στο ίδιο έτος. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ιστ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

48.003 3.258.781 

         
 Β. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ        
         

1 Υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελε-
στή ΦΠΑ 4,50% η παράδοση βιβλίων και 
οι εργασίες που είναι απαραίτητες για 
την παραγωγή τους, καθώς και η παρά-
δοση εφημερίδων και περιοδικών και τα 
θέατρα. 

 Οι αγοραστές βι-
βλίων, εφημερί-
δων, περιοδικών, 
εισιτηρίων θεά-
τρων και οι λήπτες 
των υπηρεσιών για 
την παραγωγή βι-
βλίων. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
21 σε συν-
δυασμό με 
το παράρτη-
μα ΙΙΙ). 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση πολι-
τιστικών αγαθών 
και υπηρεσιών -
Πολιτισμός. 

 59.743.607 

         
2 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρο-
μεία και η παρεπόμενη των υπηρεσιών 
αυτών παράδοση αγαθών. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών και α-
γοραστές των αγα-
θών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.α) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.α της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ -
Κοινωνική πολι-
τική. 

 33.237.509 

         
3 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.β) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιζ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Πολιτισμός. 

 24.030.671 

         
4 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών από δικηγόρους, δικαστικούς 
επιμελητές και άμισθους υποθηκοφύλα-
κες. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ε) 

Προβλέπε-
ται κατάρ-
γηση της 
απαλλαγής 
μετά την 
κατάργηση 
της σχετι-

Άρθρο 371 της 
οδηγίας 
2006/112/ΕΚ. 
Εφαρμογή πα-
ρέκκλισης – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

 70.369.764 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

κή κοινο-
τικής διά-
ταξης. 

         
5 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες 
και ερμηνευτές έργων τέχνης. 

Να μην παρέχονται οι υπη-
ρεσίες απ’ ευθείας στο κοι-
νό. 

Τα ενδιάμεσα 
πρόσωπα ως λή-
πτες των υπηρε-
σιών, που δεν εί-
ναι οι τελικοί κα-
ταναλωτές. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 
1.ια) 

Απεριόρι-
στη 

Εφαρμογή πα-
ρέκκλισης - Πο-
λιτισμός. 

  

         
6 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής 
περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι 
στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις 
αγαθών και παροχές υπηρεσιών που ε-
νεργούνται από πρόσωπα που λειτουρ-
γούν νόμιμα. 
Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται 
και οι παρεχόμενες στις εγκαταστάσεις 
θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών 
πηγών. 

 Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.δ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.β της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
7 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών από γιατρούς, οδοντίατρους, 
μαίες, νοσοκόμες και φυσιοθεραπευτές. 

 Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.γ & ε της οδη-
γίας 
2006/112/ΕΚ - 
Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
8 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παροχή υπηρεσιών από 
οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση 
ειδών οδοντικής προσθετικής που ενερ-
γείται από οδοντίατρους και οδοντοτεχνί-
τες. 

 Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών 
και αγοραστές α-
γαθών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 
1.στ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ε της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
9 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση 

ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίμα-
τος και ανθρώπινου γάλακτος. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως αγοραστές αυ-
τών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.δ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

Υγεία. 
         

10 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η μεταφορά 
ασθενών με οχήματα ειδικά κατασκευα-
σμένα 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ι) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιστ της οδηγί-
ας 
2006/112/ΕΚ – 
Υγεία. 

  

         
11 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι 
στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις 
αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που 
παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια 
ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα 
από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή. 

 Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών 
και αγοραστές των 
αγαθών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 
1.ιβ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.θ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Παιδεία 
(Α’/θμια, 
Β’/θμια, 
Γ’/θμια εκπ/ση, 
επαγγελματική 
εκπ/ση & κα-
τάρτιση). 

  

         
12 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παράδοση ιδιαίτερων 
μαθημάτων, όλων των βαθμίδων εκπαί-
δευσης. 

 Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ιγ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ι της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Παιδεία. 

  

         
13 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.θ). 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ζ, η της οδηγί-
ας 
2006/112/ΕΚ - 
Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

  

         
14 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή 

υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον 
αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, σε 
πρόσωπα που ασχολούνται με αυτά. 

Να παρέχονται από νομικά 
πρόσωπα μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα. 

Πρόσωπα που α-
σχολούνται με τον 
αθλητισμό ή τη 
σωματική αγωγή. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ιδ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιγ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Αθλητισμός. 

  

         
15 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παροχή υπηρεσιών πολι-
Η απαλλαγή να μην οδηγεί 
σε στρέβλωση των όρων του 

Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιδ της οδηγίας 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 

ανταγωνισμού. πηρεσιών και α-
γοραστές των αγα-
θών. 

22 παρ. 
1.ιστ) 

2006/112/ΕΚ - 
Πολιτισμός. 

         
16 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 
1.ιη) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιε της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Πολιτισμός. 

  

         
17 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η διάθεση προσωπικού 
από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού και 
φιλοσοφικού χαρακτήρα για δραστηριό-
τητες εκπαιδευτικές, κοινωνικής πρόνοι-
ας και ιατρικές, με σκοπό την πνευματι-
κή αρωγή και ανάπτυξη. 

 Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών 
(π.χ. εκπαιδευτή-
ρια, νοσοκομεία). 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ιζ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ια της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
18 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παράδοση ακινήτων. 
Να έχει εκδοθεί η άδεια 
πριν από 1/1/06. 

Όλα τα πρόσωπα 
ως αγοραστές. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1 
περ. λα’ και 
άρθρο 6 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.ι της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
19 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτε-

ρικό της χώρας οι μισθώσεις ακινήτων 
(εκτός αυτών που αφορούν τη μίσθωση 
βιομηχανοστασίων, χρηματοθυρίδων και 
τη μίσθωση, αυτοτελώς ή στα πλαίσια 
μικτών συμβάσεων, χώρων που πραγμα-
τοποιείται από επιχειρήσεις που εκμε-
ταλλεύονται εμπορικά κέντρα, εφόσον ο 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως μισθωτές και 
όσοι αποκτούν 
πρώτη κατοικία. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1 
κστ’, λα’ ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.ιβ, παρ. 2γ, δ 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

υποκείμενος το επιθυμεί και υποβάλλει 
για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης) 
και η παράδοση ακινήτων σε δικαιού-
χους απαλλαγής από το ΦΜΑ κατά την 
απόκτηση πρώτης κατοικίας. 

         
 Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών, το 

ποσό που παρέχεται σε φυσικά πρόσω-
πα, για αγορά ακινήτου εξ ολοκλήρου 
και κατά πλήρη κυριότητα μέχρι του 
ύψους του οποίου έτυχε απαλλαγής από 
το φόρο μεταβίβασης ακινήτου, σύμφω-
να με το άρθρο 1 του ν. 1078/80, καθώς 
και για ανέγερση οικοδομής ως πρώτης 
κατοικίας για εμβαδόν που καλύπτει τις 
στεγαστικές ανάγκες των δικαιούχων. 

Να πρόκειται για αγορά α-
κινήτου κατά πλήρη κυριό-
τητα. Η οικοδομή να προο-
ρίζεται για πρώτη κατοικία 
και να καλύπτει τις στεγα-
στικές ανάγκες των φορολο-
γούμενων. Να παρέχεται 
απαλλαγή πρώτης κατοικί-
ας. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 34, 
παρ. 5). 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

50 79.422 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 

χωρίς αντάλλαγμα μεταβιβάσεις μετοχών 
και άλλων κινητών αξιών, με οποιουσδή-
ποτε τυχόν περαιτέρω όρους, οι οποίες 
διενεργούνται από το Δημόσιο ή από τη 
Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕ-
ΚΑ Α.Ε.) ή προς το Δημόσιο ή τη ΔΕΚΑ 
Α.Ε. 

 Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο,  Δημό-
σιο, ΔΕΚΑ Α.Ε. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 Δ. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ        
         

1 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 μεταγραφή των τίτλων και  
δ) η υπέρ του Δημοσίου εγγραφή υπο-

θήκης για διασφάλιση του τιμήματος 

 Οι κληρούχοι Ν. 634/77 
(άρθρο 13) 

 Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

 324



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

του τίτλου. 
         

2 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου κά-
θε δικαιοπραξία που αφορά έκταση που 
προορίζεται για οργάνωση βιομηχανικής 
περιοχής. 

 Οι επιχειρήσεις 
που ιδρύονται σε 
Βιομηχανικές και 
Επιχειρηματικές 
Περιοχές (ΒΕΠΕ). 

ΝΔ 2545/97 
(άρθρο 15) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι 

τίτλοι που χορηγούνται από Τράπεζες 
στους καταθέτες επί προθεσμία 2 ετών 
και άνω. 

Η κατάθεση πρέπει να έχει 
προθεσμία 2 ετών και άνω. 

Φορολογούμενοι ΑΝ 148/67 
(άρθρο 9) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 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 μεταβίβα-
ση ακινήτου ως ανταλλάγματος αντί απο-
ζημίωσης στον καθ’ ου η απαλλοτρίωση. 

 Φορολογούμενοι ΝΔ 1003/71 
(άρθρο 24) 

 Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
5 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι 

επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου 
που καταβάλλονται με τις διατάξεις του 
νόμου αυτού. 

 Φορολογούμενοι Ν. 1116/81 
(άρθρο 14) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
6 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

και από τα τέλη μεταγραφής οι δωρεές: 
α) προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες 
β) προς τα δημόσια, φιλανθρωπικά ι-

δρύματα και το Ιερό Κοινό του Πανά-
γιου Τάφου, τη Γεωργική Εταιρεία, τα 
ωδεία Αθηνών και Πειραιώς. 

 Φορολογούμενοι ΑΝ 553/37 
(άρθρο 7) 

 Πολιτισμός   

         
7 Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, οι εξο-

φλητικές αποδείξεις αντασφαλίστρων και 
αντασφαλιστικών αποζημιώσεων κατα-
βαλλόμενων σε ασφαλιστές για αντασφα-
λίσεις στην Ελλάδα. 

 Ασφαλιστές ΝΔ 60/46 
(άρθρο 30) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 10.400.000 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

8 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσή-
μου: 
α) οι πρόοδοι τοκομεριδίων 
β) τα εισπραττόμενα ποσά από λαχνούς 
γ) οι τίτλοι των ομολογιακών δανείων. 

 Φορολογούμενοι ΝΔ 3746/57 
(άρθρο 4) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 Ε.  ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Από τη συνολική αξία των κατοικιών των 
φυσικών προσώπων αφαιρείται ποσό μέ-
χρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για 
τους άγαμους. Για τους έγγαμους, αφαι-
ρείται ποσό μέχρι διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) ευρώ, επιμεριζόμενο αναλογι-
κά μεταξύ των κατοικιών των ιδιοκτητών 
που αναγράφονται στην ίδια δήλωση. 
Μέχρι το ποσό του προηγούμενου εδα-
φίου αφαιρείται και για χήρους ή δια-
ζευγμένους ή άγαμους που βαρύνονται 
με προστατευόμενα σύμφωνα με τον Κώ-
δικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνα, 
όπως αυτά αναγράφονται στη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος του οικείου οι-
κονομικού έτους. Το ποσό των διακοσίων 
χιλιάδων ()200.000) ευρώ προσαυξάνεται 
κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ό-
ταν στη δήλωση φόρου εισοδήματος του 
οικείου οικονομικού έτους περιλαμβά-
νονται τρία προστατευόμενα κατά τον 
ΚΦΕ τέκνα και άνω. 

Η συνολική αξία των κατοι-
κιών των φυσικών προσώ-
πων να μην υπερβαίνει το 
ποσό των εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ για τους 
άγαμους και το ποσό των 
διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) ευρώ για τους έγ-
γαμους. 

Όλα τα φυσικά 
πρόσωπα. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

3.923.686 164.938.730 

         
2 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή 
οικισμού, επί των οποίων έχουν δικαίω-
μα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επι-
καρπίας φυσικά πρόσωπα. 

 Όλα τα φυσικά 
πρόσωπα. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων τα δάση και οι δασικές εκτάσεις. 
 Ιδιοκτήτες δασών 

και δασικών εκτά-
σεων 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
4 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί 
από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υ-
πουργείου Πολιτισμού, λόγω αρχαιολο-
γικής έρευνας. 

Τα ακίνητα που έχουν δε-
σμευθεί, λόγω αρχαιολογι-
κής έρευνας, από την αρ-
χαιολογική υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων τα κτίσματα για τα οποία έχει εκ-
δοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης. 

Τα κτίσματα για τα οποία 
έχει εκδοθεί άδεια ή πρω-
τόκολλο κατεδάφισης. 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, τα επιταγμένα από το στρατό ακί-
νητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4442/1929 (ΦΕΚ 339 Α’). 

Τα ακίνητα που είναι επι-
ταγμένα από το στρατό. 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Άμυνα   

         
  ΣΤ.  ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗ-

ΤΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων (ΦΜΑ) για την αγορά πρώ-
της κατοικίας, οι διαμένοντες στην Ελ-
λάδα Έλληνες, οι Έλληνες ομογενείς που 
εργάστηκαν στο εξωτερικό για έξι (6) του-
λάχιστον χρόνια, καθώς και οι υπήκοοι 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης που ζουν και εργάζονται στην Ελ-
λάδα. 
Η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοι-
κίας με εμβαδόν έως διακόσια (200) τ.μ. 
ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κα-
τοικία με εμβαδόν έως διακόσια (200) 
τ.μ., ανεξάρτητα από την αξία τους. Το 
εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται κατά είκο-
σι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα 
από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, την επι-
μέλεια των οποίων έχει ο αγοραστής ή τα 
προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό ανα-
πηρίας τουλάχιστον 67%. Αν τι αγοραζό-
μενο ακίνητο υπερβαίνει το ανωτέρω εμ-

α) Ο αγοραστής, η σύζυγος 
ή τα προστατευόμενα 
παιδιά του να μην έχουν 
ακίνητο που να πληροί 
τις στεγαστικές τους ανά-
γκες, 

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. 

Όλοι οι Έλληνες 
που διαμένουν 
στην Ελλάδα, οι 
υπήκοοι κρατών-
μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης 
που ζουν και ερ-
γάζονται στην Ελ-
λάδα, καθώς και 
οι Έλληνες που 
εργάζονται στο ε-
ξωτερικό για έξι 
(6) και πλέον έτη 
και είναι εγγε-
γραμμένοι σε δη-
μοτολόγιο της χώ-
ρας, έστω και αν 
δεν κατοικούν κα-
τά το χρόνο αγο-
ράς μόνιμα στην 
Ελλάδα. 

Ν. 1078/80 
Ν. 2634/08 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

50.580 448.740.553 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

βαδόν, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι του 
ποσού της αξίας που αντιστοιχεί στο εμ-
βαδόν αυτό.  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ή αγορά ακινήτων από πληγέντες 
από σεισμούς, πλημμύρες και λοιπές 
θεομηνίες κατά τις διατάξεις των ν. 
867/1979και 2576/1998, όπως ισχύ-
ουν. 

 Θεομηνιόπληκτοι. Ν. 867/79 Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

 728.707 

         
 Ζ. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 
ακινήτων για την αγορά πρώτης κατοικί-
ας, οι διαμένοντες στην Ελλάδα Έλληνες, 
οι Έλληνες ομογενείς που εργάστηκαν 
στο εξωτερικό για έξι (6) τουλάχιστον 
χρόνια, καθώς και οι υπήκοοι των κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. 
Η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοι-
κίας με εμβαδόν έως διακόσια (200) τ.μ. 
ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κα-
τοικία με εμβαδόν έως διακόσια (200) 
τ.μ., ανεξάρτητα από την αξία τους. Το 
εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται κατά είκο-
σι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα 
από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, την επι-
μέλεια των οποίων έχει ο αγοραστής ή τα 
προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό ανα-
πηρίας τουλάχιστον 67%. Αν τι αγοραζό-
μενο ακίνητο υπερβαίνει το ανωτέρω εμ-
βαδόν, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι του 
ποσού της αξίας που αντιστοιχεί στο εμ-
βαδόν αυτό.  

α) Ο αγοραστής, η σύζυγος 
ή τα προστατευόμενα 
παιδιά του να μην έχουν 
ακίνητο που να πληροί 
τις στεγαστικές τους ανά-
γκες, 

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. 

Όλοι οι Έλληνες 
που διαμένουν 
στην Ελλάδα, οι 
υπήκοοι κρατών-
μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης 
που ζουν και ερ-
γάζονται στην Ελ-
λάδα, καθώς και 
οι Έλληνες που 
εργάζονται στο ε-
ξωτερικό για έξι 
(6) και πλέον έτη 
και είναι εγγε-
γραμμένοι σε δη-
μοτολόγιο της χώ-
ρας, έστω και αν 
δεν κατοικούν κα-
τά το χρόνο αγο-
ράς μόνιμα στην 
Ελλάδα. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

3.530 4.470.230 

         
 Η. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο- Τα περιουσιακά στοιχεία Γονείς κληρονο- Ν. 2961/01  Κοινωνική πολι-   
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

μιάς τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν 
περιέλθει στον κληρονομούμενο αιτία 
δωρεάς ή γονικής παροχής από τους γο-
νείς αυτού και κληρονομούνται από αυ-
τούς. 

που είχαν περιέλθει στον 
κληρονομούμενο αιτία δω-
ρεάς ή γονικής παροχής.  

μούμενου. (άρθρο 25 
παρ. 2, περ. 
στ’) 

τική. 

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

η απόκτηση περιουσίας μέχρι του ποσού 
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ 
ανά δικαιούχο, εφόσον δικαιούχος είναι 
σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κληρο-
νομούμενου. 

Η απαλλαγή παρέχεται για 
τον επιζώντα σύζυγο, εφό-
σον η έγγαμη συμβίωση εί-
χε διάρκεια τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών. 

Σύζυγος ή και τέ-
κνα κληρονομού-
μενου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25 
παρ. 2, 
περ.ζ’) 

 Κοινωνική πολι-
τική. 

2.820 19.860.458 

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς πλοία χωρητικότητας άνω των 
1.500 κόρων, μερίδια πλοίων, μετοχές 
ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που 
είναι πλοιοκτήτριες τέτοιων πλοίων. 

 Όσοι κληρονο-
μούν πλοία, μερί-
δια πλοίων και με-
τοχές αντίστοιχων 
εταιρειών. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25 
παρ. 2, περ.  
α’) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
 Θ. ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-

ΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο με συντελε-

στή 0,50‰ που επιβάλλεται στη δασμο-
λογητέα αξία που προσδιορίζεται στο τε-
λωνείο (φόρος υπέρ πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων), τα κατά το δασμολόγιο «ατε-
λώς εισαγόμενα» είδη, ανεξάρτητα εάν 
επιβάλλεται ΦΚΕ, σύμφωνα με το ν.δ. 
118/74 (άρθρο 5). 

Εξαιρούνται τα εισαγόμενα 
εμπορεύματα για τα οποία 
προβλέπεται δασμός ευθυ-
γραμμίσεως. 

Φορολογούμενοι ΝΔ 3883/58 
(άρθρο μό-
νο). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 318.631 
(περιπτώσεις 
1 και 2) 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο με συντελε-

στή 0,50‰ που επιβάλλεται στη δασμο-
λογητέα αξία που προσδιορίζεται στο τε-
λωνείο (φόρος υπέρ πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων), τα είδη τα οποία απαλλάσ-
σονται του εισαγωγικού δασμού ή όταν 
υπάρχει αναστολή αυτού με βάση κείμε-
νες διατάξεις. 

 Φορολογούμενοι ΝΔ 3883/58 
(άρθρο μό-
νο). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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1.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

 Ι. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας 
εις το διηνεκές, καινούργια μοτοποδήλα-
τα, καθώς και μοτοσικλέτες κυλινδρι-
σμού μέχρι 300 κ.εκ. και για πέντε (5) 
ημερολογιακά έτη αν έχουν μεγαλύτερο 
κυλινδρισμό κινητήρα, τα οποία τίθενται 
σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση πα-
λαιών μοτοποδηλάτων καθώς και μοτο-
σικλετών που αποσύρονται οριστικά. 
 
 

Οι καινούργιες μοτοσικλέ-
τες και τα μοτοποδήλατα να 
πληρούν τις προδιαγραφές 
της οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή 
νεότερης και η διαδικασία 
απόσυρσης-αντικατάστασης 
να έχει ολοκληρωθεί 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   

         
 ΙΑ. ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ        
         

1 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) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 55.200.000 
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2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο η 
αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλή-
λους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγ-
γελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που 
τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύε-
ται η καταβολή τους από τα σχετικά πα-
ραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων. 

Υποβολή παραστατικών του 
ΚΒΣ. 

Μισθωτοί ιδιωτι-
κού τομέα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Η αποζημίωση 
που δίδεται για 
κάλυψη δαπα-
νών δεν θεωρεί-
ται εισόδημα – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
2 Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο ή 
παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από 
τα ταμεία πρόνοιας και άλλους ασφαλι-
στικούς οργανισμούς στους ασφαλισμέ-
νους και στις οικογένειές τους, το εφά-
παξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσι-
ους υπαλλήλους και βοηθητικό προσω-
πικό, λόγω εθελούσιας εξόδου από την 
υπηρεσία με παραίτηση και τα εφάπαξ 
βοηθήματα που χορηγούνται σύμφωνα 
με τους ν. 4153/1961, α.ν. 513/1968, 
ν. 103/1975, ν. 303/1976. 

 Μισθωτοί ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Οι παροχές αυ-
τές είναι αντα-
ποδοτικές των 
εισφορών που 
έχουν καταβάλ-
λει οι μισθωτοί – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο 
ποσοστό 20% από τις κάθε είδους καθα-
ρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, απο-
ζημιώσεις και συντάξεις, που καταβάλ-
λονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους 
αναδρομικά σε έτος μεταγενέστερο από 
το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση 
νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική 
σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες 

 Μισθωτοί και συ-
νταξιούχοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφεύγεται η 
υποβολή συ-
μπληρωματικής 
δήλωσης για ει-
σοδήματα που 
αντιστοιχούν σε 
προηγούμενα 
έτη – Κοινωνική 
πολιτική. 
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2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

καθαρές αποδοχές που εισπράττει καθυ-
στερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγε-
νέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, 
λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας 
του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση 
της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο 
εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση 
πτώχευσης. 

         
4 Ο παρακρατούμενος φόρος των μισθω-

τών μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις 
εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή 
του. 

 Μισθωτοί και συ-
νταξιούχοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
57, παρ. 1, 
τελευταίο 
εδάφιο) 

Απεριόρι-
στη 

Ελάφρυνση ε-
πειδή ο φόρος 
παρακρατείται 
στην πηγή – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

2.496.493 77.421.850 

         
5 Το ποσό επιδόματος που λαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι με τη μορφή μετοχών και το 
οποίο προέρχεται από τη διανομή κερ-
δών της ανώνυμης εταιρείας απαλλάσσε-
ται από το φόρο εισοδήματος. 

 Εργαζόμενοι στις 
ημεδαπές βιομη-
χανικές, βιοτεχνι-
κές, μεταλλευτικές 
και λατομικές α-
νώνυμες εταιρείες. 

Ν. 1731/87 
(άρθρο 18, 
παρ. 1) 

 Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση 
των εργαζομένων 
στις εν λόγω ε-
ταιρείες - Κοι-
νωνική πολιτική. 

  

         
6 Σε μισθωτούς και συνταξιούχους το αφο-

ρολόγητο όριο αυξάνεται κατά 1.500 ευ-
ρώ με ισόποση μείωση του ποσού του 
δεύτερου κλιμακίου. 

 Μισθωτοί και συ-
νταξιούχοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Φορολογική ε-
λάφρυνση των 
μισθωτών και 
συνταξιούχων – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

2.496.493 623.875.464 

         
7 Ο φόρος που προκύπτει με βάση την 

κλίμακα του άρθρου 9 του ν. 2238/94 
μειώνεται κατά 60 ευρώ, για κάθε τέκνο 
που βαρύνει το φορολογούμενο, εφόσον 
ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες και προσφέρει υπη-
ρεσίες ή κατοικεί για εννέα τουλάχιστον 
μήνες, μέσα στο έτος που απέκτησε το 
εισόδημα αυτό, σε παραμεθόριες περιο-
χές που αναφέρονται περιοριστικά στην 

Ο μισθωτός θα πρέπει να 
προσφέρει υπηρεσίες ή να 
κατοικεί για 9 τουλάχιστον 
μήνες μέσα στο έτος που 
απέκτησε το εισόδημα 
στους νομούς Ξάνθης, Ρο-
δόπης, Έβρου, Λέσβου, Χί-
ου, Σάμου και Δωδεκανή-
σου, καθώς και περιοχές 
των νομών Θεσπρωτίας, Ιω-

Μισθωτοί παρα-
μεθόριων περιο-
χών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για πα-
ραμονή και πα-
ροχή εργασίας 
του φορολογού-
μενου σε παρα-
μεθόριες περιο-
χές – Κοινωνική 
πολιτική. 

75.182 4.882.072 
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2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ 
(περ. ε).  Στην περίπτωση συζύγων αρκεί 
ο ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις. 

αννίνων, Καστοριάς, Φλώρι-
νας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερ-
ρών και Δράμας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται σε ζώνη 
βάθους 20 χιλιομέτρων από 
τη μεθοριακή γραμμή. 

         
8 Τα ποσά των αποζημιώσεων λόγω απόλυ-

σης φορολογούνται αυτοτελώς με συντε-
λεστή 20% μετά την αφαίρεση ποσού 
20.000 ευρώ. 

Με την επιφύλαξη των δια-
τάξεων της περίπτωσης γ 
της παρ. 4 του άρθρου 45 
του ν.2238/94. 

Δικαιούχοι απο-
ζημιώσεων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή υπέρ-
μετρης φορολό-
γησης και έμμε-
ση οικονομική 
ενίσχυση - Κοι-
νωνική πολιτική. 

  

         
9 Παρακρατείται φόρος με συντελεστή 

10% από το καθαρό ποσό των παραγρά-
φων 2, 3 του άρθρου 33 του ν. 1892/90, 
κατά την καταβολή στους δικαιούχους. 
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων 
για το ποσό αυτών των αμοιβών. 
Ο δικαιούχος μπορεί να περιλάβει το 
ποσό αυτών των αμοιβών στη δήλωσή του 
του οικείου οικονομικού έτους και να 
υπαχθεί σε φόρο, με βάση την κλίμακα 
του άρθρου 9. 

 Μισθωτοί επιχει-
ρήσεων, στο κεφά-
λαιο των οποίων 
συμμετέχει ο Ορ-
γανισμός Ανασυ-
γκρότησης Επι-
χειρήσεων (ΟΑΕ) 
και οι οποίοι έ-
χουν επιλέξει ως 
σχέση εργασίας 
την αυτοαπασχό-
λησή τους ή την 
ένταξή τους στα 
ειδικά προγράμ-
ματα του ΟΑΕΔ 
για την επαγγελ-
ματική επανακα-
τάρτισή τους. 

ΚΦΕ (άρθρο 
57, παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
 Β.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ        
         

1 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου  
οι συμβάσεις δανείων που χορηγεί το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ 
& Δ) σε δικαιούχους του και οι απορρέο-
ντες τόκοι και παρεπόμενα σύμφωνα. 

 Μισθωτοί και συ-
νταξιούχοι, δήμοι 
και δημοτικές ε-
πιχειρήσεις. 

Ν. 3470/06 
(άρθρο 18) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

35.000 19.000.000 
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2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
2 Η απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου 

των συμβάσεων των τραπεζικών δανείων 
επεκτείνεται και στις συμβάσεις δανείων 
που χορηγεί ο Οργανισμός Εργατικής 
Κατοικίας (ΟΕΚ) στους δικαιούχους του. 

 Δικαιούχοι του 
ΟΕΚ. 

Ν. 3227/04 
(άρθρο 20, 
παρ. 14) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 

8.300 10.300.000 
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3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΓΡΟΤΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Κ.ΛΠ. 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙ-

ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Δεν θεωρείται και δεν φορολογείται ως 

εισόδημα από ακίνητα, το εισόδημα που 
προκύπτει από οικοδομήματα που ιδιο-
χρησιμοποιούνται και τα οποία βρίσκο-
νται μέσα ή έξω από αγροτικά κτήματα 
και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή 
των έργων της γεωργικής επιχείρησης. 

 Αγρότες ΚΦΕ (άρθρο 
21, παρ. 2, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας 

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

 Προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

Ν. 2520/97 
(άρθρο 25, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
3 Αν το καθαρό εισόδημα από γεωργικές 

επιχειρήσεις δεν μπορεί να προσδιορι-
στεί λογιστικά, αυτό προσδιορίζεται τεκ-
μαρτά με πολλαπλασιασμό των ακαθά-
ριστων εσόδων της επιχείρησης με ειδι-
κούς, κατά κλάδο εκμεταλλεύσεων, συ-
ντελεστές καθαρού εισοδήματος.  Ως α-
καθάριστο εισόδημα λαμβάνεται η αξία 
των παραγόμενων προϊόντων.  Για την ε-
ξεύρεση της αξίας τους τα προϊόντα απο-
τιμώνται, με βάση τη μέση τιμή χονδρι-
κής πώλησής τους στο χρόνο και στον 
τόπο της παραγωγής τους. 

 Φυσικά πρόσωπα 
που αποκτούν γε-
ωργικά εισοδήμα-
τα, γεωργικές επι-
χειρήσεις που δεν 
τηρούν βιβλία του 
ΚΒΣ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
41, παρ. 2, 
3 και άρθρο 
42 παρ. 1, 
3, 5) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
4 Εκπίπτει από το καθαρό γεωργικό εισό-

δημα που προσδιορίζεται με την αντικει-
μενική μέθοδο το καταβαλλόμενο ενοί-
κιο για εκμίσθωση γεωργικής γης, καθώς 
και το 25% της δαπάνης (για νέους α-
γρότες 50%) αγοράς καινούργιου πάγιου 
εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται απο-
κλειστικά για την κάλυψη αναγκών της 

Η έκπτωση του 25% ή του 
50% γίνεται εφάπαξ κατά το 
χρόνο πραγματοποίησης 
της δαπάνης, χωρίς δυνατό-
τητα έκπτωσης αυτής, ολικά 
ή μερικά, σε επόμενες χρή-
σεις. 

 ΚΦΕ (άρθρο 
43, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση ενίσχυ-
ση του αγροτι-
κού εισοδήματος 
– Αγροτική ανά-
πτυξη. 

237.307 
(ενότητες 2 
έως 4) 

24.133.384 
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3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΓΡΟΤΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
γεωργικής εκμετάλλευσης. 

         
5 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος 

ποσό 1.500 ευρώ από το καθαρό γεωργι-
κό εισόδημα των κατά κύριο επάγγελμα 
αγροτών.  Το ποσό αυτό ορίζεται σε 
3.000 ευρώ εφόσον τα παραπάνω πρό-
σωπα λαμβάνουν εξισωτικές αποζημιώ-
σεις. 

Οι δικαιούχοι πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι 
κατά κύριο επάγγελμα α-
γρότες, για μια ακόμη δε-
καετία. 

Αγρότες ΚΦΕ (άρθρο 
44, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για α-
πασχόληση στον 
αγροτικό τομέα 
– Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
6 Προσαύξηση απαλλαγών κ.λπ. κατά πο-

σοστό 50%, σε περιπτώσεις νέων κατά 
κύριο επάγγελμα αγροτών για τα πέντε 
πρώτα χρόνια υποβολής φορολογικής 
δήλωσης και κατά 25% για τα επόμενα 
πέντε. 

 Νέοι αγρότες ΚΦΕ (άρθρο 
44, παρ. 1) 

Δέκα χρό-
νια για 
κάθε φο-
ρολογού-
μενο νέο 
αγρότη. 

Κίνητρο για α-
πασχόληση στον 
αγροτικό τομέα 
– Αγροτική ανά-
πτυξη (νέοι α-
γρότες). 

  

         
7 Οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στους 

ασφαλισμένους από τον Οργανισμό Ελ-
ληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο (συνεπώς 
και από το φόρο εισοδήματος). 

 Γεωργικές, κτηνο-
τροφικές επιχει-
ρήσεις 

Ν. 1790/88 
(άρθρο 15) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση γεωρ-
γών – Αγροτική 
ανάπτυξη. 

  

         
8 Εξαιρείται από το τεκμήριο το ποσό της 

δαπάνης που καταβάλλεται για την το-
κοχρεολυτική απόσβεση δανείου που 
έχει ληφθεί για την αγορά εξοπλισμού 
γεωργικής εκμετάλλευσης. 

 Αγροτικές επιχει-
ρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
17, περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
         
 Β.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙ-

ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα εισοδήματα 
που αποκτούν συνεταιρισμοί πρώτου, 
δευτέρου και τρίτου βαθμού που χαρα-
κτηρίζονται από το νόμο ως αγροτικοί 
από δραστηριότητες που εμπίπτουν 

Στην απαλλαγή δεν περι-
λαμβάνονται τα κέρδη και 
εισοδήματα που ορίζονται 
με τις διατάξεις της περ. θ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 103. 

Αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί πρώτου, 
δεύτερου και τρί-
του βαθμού. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1 
περ. θ). 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Αγροτική 
ανάπτυξη (γεωρ-
γία/ δάση). 
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στους σκοπούς που καθορίζονται από τις 
διατάξεις του καταστατικού τους, με ε-
ξαίρεση τα εισοδήματα από ακίνητα και 
από κινητές αξίες. 

         
2 Η τυχόν υπεραξία, που προκύπτει από 

την αποτίμηση των περιουσιακών στοι-
χείων των συγχωνευόμενων Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ), α-
παλλάσσεται από κάθε φόρο εισοδήμα-
τος. 

Η υπεραξία εγγράφεται σε 
λογαριασμό του τακτικού 
αποθεματικού της νέας ορ-
γάνωσης. 

Συγχωνευόμενες 
Αγροτικές Συνε-
ταιριστικές Οργα-
νώσεις. 

Ν. 2810/00 
(άρθρο 21) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι- δημιουρ-
γία ισχυρών 
ΑΣΟ -  Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
 Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος από την υποχρέωση επιβο-
λής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγροτικών 
προϊόντων ή στις αγροτικές υπηρεσίες 
που προσφέρουν και κατ’ επέκταση α-
παλλάσσονται από την υποχρέωση κατα-
βολής του φόρου στο Δημόσιο, για τις 
πράξεις αυτές. Δικαιούνται όμως να ζη-
τήσουν την επιστροφή του φόρου προ-
στιθέμενης αξίας που επιβάρυνε τις αγο-
ρές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών τις ο-
ποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση 
της εκμετάλλευσής τους. Η επιστροφή 
του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με 
καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο 
προκύπτει με την εφαρμογή των κατ’ 
αποκοπή συντελεστών στην αξία των πα-
ραδιδόμενων προϊόντων και των παρεχό-
μενων αγροτικών υπηρεσιών. Οι κατ’ α-
ποκοπή συντελεστές είναι: 
α)  4% για τα προϊόντα της δασοκομίας 

και αλιείας καθώς και για τις αγρο-

Προϋποθέσεις ένταξης στο 
ειδικό καθεστώς: 
α) Να μην ασκούν τη δρα-

στηριότητά τους με τη 
μορφή εταιρείας οποι-
ουσδήποτε τύπου ή α-
γροτικού συνεταιρισμού, 

β) να μην πωλούν αγροτικά 
προϊόντα παραγωγής 
τους μετά από επεξεργα-
σία που μπορεί να τους 
προσδώσει χαρακτήρα 
βιομηχανικών η βιοτε-
χνικών προϊόντων, 

γ) να μην ασκούν παράλλη-
λα και άλλη οικονομική 
δραστηριότητα, για την 
οποία έχουν υποχρέωση 
να τηρούν βιβλία δεύτε-
ρης ή ανώτερης κατηγο-
ρίας ΚΒΣ. 

Αγρότες Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
41) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση δι-
αδικασιών. Άρ-
θρα 295-300 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργί-
α/κτηνοτροφία/
αλιεία). 

 Δεν υπάρχει 
επίπτωση, 
καθώς ο φό-
ρος καταβάλ-
λεται στο ε-
πόμενο στά-
διο. 
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τικές υπηρεσίες γενικά, 

β)  5% για τα προϊόντα της φυτικής πα-
ραγωγής και  

γ)  6% για τα προϊόντα της κτηνοτρο-
φίας. 

         
2 Απαλλάσσονται από την καταβολή της 

ετήσιας επιβάρυνσης για ΦΠΑ οι επιχει-
ρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγα-
λιείας που εκμεταλλεύονται ένα μόνο 
σκάφος μήκους μέχρι 6 μέτρων. 

 Επιχειρήσεις πα-
ράκτιας αλιείας 
και σπογγαλιείας. 

ΥΠΟΙΚ 
1050536 
/2451/209/
0014/ ΠΟΛ. 
1120/ 
20.5.99 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση των 
μικρών επιχει-
ρήσεων- Αγροτι-
κή ανάπτυξη (α-
λιεία). 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 ευρισκόμενους 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) τα προϊόντα δεν έχουν 
υποβληθεί σε άλλη επε-
ξεργασία εκτός από αυτή 
που συνήθως ακολουθεί-
ται μετά τη συγκομιδή ή 
την παραγωγή 

β) τα προϊόντα εισάγονται 
από τον αγρότη παραγω-
γή 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). 

  

         
 Δ.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ        
         

1.  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 επιτρεπόμενων 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 19.401.423 

         
2 Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει-

δικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχε-
Η βενζίνη να χρησιμοποιεί-
ται για γεωργικές χρήσεις 

Γεωργικές χρήσεις 
και δασοκομία (υ-

Ν. 2960/01, 
(άρθρο 78, 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία / 
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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 194 Α’). 

και στη δασοκομία. λοτομία κ.λπ.) παρ. 2, περ. 
α).  

δασοκομία / 
κτηνοτροφία). 

         
3 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). 

  

         
4 Ορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 21 ευρώ ανά 

χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης (diesel) κινητήρων που χρησι-
μοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. 
Για την εν λόγω χρήση εφαρμόζεται ο 
κανονικός συντελεστής του πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων 
και επιστρέφεται η διαφορά μεταξύ του 
κανονικού συντελεστή και του συντελε-
στή των 21 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 (diesel 
κινητήρων, το οποίο χρησι-
μοποιείται αποκλειστικά 
στη γεωργία. 

Οι αγρότες όπως 
αυτοί προσδιορί-
ζονται στην ΚΥΑ. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 5). 

 Άρθρο 8, παρ. 2 
της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ – 
Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία / 
κτηνοτροφία). 

 115.955.536 

         
 Ε. ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑ-

ΛΑΙΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο συγκέντρω-

σης κεφαλαίων οι αγροτικές συνεταιρι-
στικές οργανώσεις κάθε βαθμού και οι 
κάθε φύσης ενώσεις και κοινοπραξίες. 

Δεν τίθεται από το νόμο 
καμία προϋπόθεση. 

Αγροτικές συνε-
ταιριστικές οργα-
νώσεις 

Ν. 1676/86 
(άρθρο 22) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
 ΣΤ. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο- α) Να πρόκειται για γεωργι- Τέκνα, σύζυγος, Ν. 2961/01 Απεριόρι- Αγροτική ανά- 340 1.186.573 
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μιάς οι αιτία θανάτου κτήσεις γεωργικής 
ή κτηνοτροφικής έκτασης. 

κές εκτάσεις 
β) Να μην εκποιηθούν ή 

αλλάξουν χρήση για μια 
δεκαπενταετία 

γ) Οι κληρονόμοι να είναι 
γεωργοί. 

γονείς, αδέλφια, 
εγγονοί του κλη-
ρονομούμενου, οι 
οποίοι είναι κατά 
κύριο επάγγελμα 
γεωργοί. 

(άρθρο 26 
ενότητα Β) 
Ν. 3220/04 
(άρθρο 9) 

στη πτυξη (γεωργί-
α/κτηνοτροφία). 

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

ποσό τριπλάσιο από το αφορολόγητο, σε 
περιπτώσεις κληρονομούμενων γεωργών. 

α) Η κληρονομική μερίδα ή 
κληροδοσία να αποτελεί 
κατά το ήμισυ γεωργική-
κτηνοτροφική περιουσία 

β) Η ενασχόληση των ενη-
λίκων κληρονόμων να εί-
ναι κατά κύριο επάγγελ-
μα γεωργική 

γ) Η ενασχόληση των κλη-
ρονομούμενων να ήταν 
κατά κύριο επάγγελμα 
γεωργική. 

Ανιόντες, κατιό-
ντες, σύζυγος του 
κληρονομούμε-
νου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 26 
ενότητα Γ) 
 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργί-
α/κτηνοτροφία). 

80 434.793 

         
 Ζ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς οι 

αιτία δωρεάς κτήσεις γεωργικής ή κτηνο-
τροφικής έκτασης. 

Να πρόκειται για γεωργι-
κές-κτηνοτροφικές εκτά-
σεις. 
Απαγορεύεται η εκποίηση ή 
η αλλαγή χρήσης για μια 
δεκαπενταετία. 

Τέκνα, σύζυγος, 
γονείς, αδέλφια, 
εγγονοί του δωρη-
τή, γεωργοί ή α-
νήλικοι. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 
 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργί-
α/κτηνοτροφία). 

320 462.343 

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών ποσό 

τριπλάσιο προς το αφορολόγητο, όταν ο 
δωρητής είναι γεωργός. 

Η μεταβιβαζόμενη περιου-
σία να είναι τουλάχιστον το 
μισό της αξίας της γεωργι-
κή-κτηνοτροφική. 

Ανιόντες, κατιό-
ντες, σύζυγος του 
δωρητή, γεωργοί ή 
ανήλικοι. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 
 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργί-
α/κτηνοτροφία). 

  

         
         
 Η. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα- Να πρόκειται για γεωργικές Γεωργοί και κτη- Ν. 634/77 Απεριόρι- Αγροτική ανά- 10.260 14.192.870 
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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. 

ή κτηνοτροφικές εκτάσεις, 
μαζί με τις εγκαταστάσεις 
τους, που εξυπηρετούν α-
ποκλειστικά την εκμετάλ-
λευσή τους. 

νοτρόφοι. (άρθρο 13), 
Ν. 2948/01 
Ν. 3220/04 
(άρθρο 8) 

στη πτυξη (γεωργία). 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων (ΦΜΑ), οι αγροτικές συνε-
ταιριστικές οργανώσεις , μέσα στην περι-
φέρειά τους. 

Οι αγορές να γίνονται για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων. 

Αγροτικές συνε-
ταιριστικές οργα-
νώσεις 

Ν. 2169/93 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

80 1.086.688 

         
3 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 κυριότητας των 
αγροτικών 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). 

  

         
4 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, εφόσον αυτά έχουν ως σκο-
πό τη διαχείριση κοινής αγροτικής εκμε-
τάλλευσης. 

Τα νομικά πρόσωπα, να έ-
χουν ως στόχο τη διαχείρι-
ση κοινής αγροτικής εκμε-
τάλλευσης. 

Κάτοχοι μεταβι-
βασθέντων εκτά-
σεων. 

Ν. 2637/98 
(άρθρο 64 
παρ. 2) 
Ν. 3220/04 
(άρθρο 8, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

30 10.708 

         
 Θ. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 
ακινήτων η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
κτημάτων κατά τις διατάξεις του Αγροτι-
κού Κώδικα. 

 Ιδιοκτήτες κτημά-
των που απαλλο-
τριώνονται ανα-
γκαστικά. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

20 32.600 

         
2 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων οι αγρότες κατά την αγορά ή 
ανταλλαγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών 

Να πρόκειται για γεωργικές 
ή κτηνοτροφικές εκτάσεις 
μαζί με τις εγκαταστάσεις 

Γεωργοί και κτη-
νοτρόφοι. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16)  

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

1.240 613.330 
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3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΓΡΟΤΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
εκτάσεων κατά τις διατάξεις των ν. 
634/77 (ΦΕΚ 186 Α’) και ν. 2520/97 
(ΦΕΚ 173 Α’), όπως ισχύουν. 

τους, που εξυπηρετούν α-
ποκλειστικά την εκμετάλ-
λευσή τους. 

         
3 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων οι αγορές ακινήτων από αγρο-
τικές συνεταιριστικές οργανώσεις για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων μέσα στην πε-
ριφέρειά τους, κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 35 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α’). 

Οι αγορές να γίνονται για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων 

Αγροτικές συνε-
ταιριστικές οργα-
νώσεις. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
 Ι. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ        
         

1 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου, 
οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στους 
ασφαλισμένους του Οργανισμού Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). 

 Οι ασφαλισμένου 
του ΕΛΓΑ. 

Ν. 1790/88 
(άρθρο 15) 

 Αγροτική ανά-
πτυξη. 

512.500 20.950.000 

         
2 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

τα καταστατικά των Αγροτικών Συνεται-
ριστικών Οργανώσεων, η συγχώνευση ε-
πιχειρήσεων, οι αγορές ακινήτων, οι ει-
σφορές και οι καταθέσεις των μελών 
κ.λπ. 

 Αγροτικές Συνε-
ταιριστικές Οργα-
νώσεις και μέλη 
αυτών. 

Ν. 
2810/2000 

 Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
3 Δεν επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου για 

την έκδοση των οικοδομικών αδειών των 
αγροτικών κατασκευών στις εισφορές του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 
και του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών 
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 

 Αγρότες Ν. 2520/97 
(άρθρο 26, 
παρ. 2) 

 Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
 ΙΑ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ        
         

1 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). 
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3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΓΡΟΤΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

2 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). 

  

         
         
 ΙΒ.  ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-

ΤΩΝ 
       

         
1 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, σηρο-
τροφικές και αλι-
ευτικές) μέλη ή 
μη αγροτικών συ-
νεταιρισμών και 
επιχειρήσεων και 
φορολογούμενοι. 

Ν. 1959/91 Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι 
δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσω-
πα που μετακινούνται με εντολή του Δη-
μοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και των 
λοιπών νπδδ. 

Τα πρόσωπα που μετακι-
νούνται με εντολή Δημοσί-
ου, όπως ορίζονται στις δια-
τάξεις του ν. 2685/99 και 
π.δ. 200/93. 

Πρόσωπα που με-
τακινούνται με ε-
ντολή του Δημοσί-
ου, των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 Δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι 
αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους 
υπαλλήλους που αναφέρονται στις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 
1943/91. 

 Οι υπάλληλοι που 
διατίθενται για τη 
γραμματειακή ε-
ξυπηρέτηση των 
βουλευτών και των 
ελλήνων βουλευ-
τών του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλί-
ου, καθώς και οι 
υπάλληλοι και α-
στυνομικοί που 
διατίθενται στα 
γραφεία των κομ-
μάτων που εκπρο-
σωπούνται στη 
Βουλή. 

ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Λαμβάνεται υπόψη ως καθαρό εισόδημα 

από μισθωτές υπηρεσίες, ποσό ίσο με το 
καθαρό ποσό αποδοχών που θα έπαιρ-
ναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, για 
τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξω-
τερικών και των λοιπών δημόσιων πολι-
τικών υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού, της Μόνιμη Αντιπρο-
σωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
στρατιωτικών που υπηρετούν στην αλλο-

 Μισθωτοί που υ-
πηρετούν στην 
αλλοδαπή. 

ΚΦΕ (άρθρο 
47, παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Αντιμετώπιση 
των πρόσθετων 
δαπανών, στις 
οποίες υποβάλ-
λονται οι υπάλ-
ληλοι από τη δι-
αμονή τους στο 
εξωτερικό - Κοι-
νωνική πολιτική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

δαπή, καθώς και των υπαλλήλων του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Ε-
θνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Με-
ταποιητικών Επιχειρήσεων και των υ-
παλλήλων της Πανελλήνιας Συνομο-
σπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρι-
σμών που υπηρετούν στα οικεία αντι-
προσωπευτικά γραφεία στις Βρυξέλλες. 

         
4 Η βουλευτική αποζημίωση, καθώς και οι 

αμοιβές των δικαστικών λειτουργών φο-
ρολογούνται αυτοτελώς, δηλαδή δεν συ-
ναθροίζονται με τυχόν άλλα εισοδήματά 
τους. 

Βουλευτική ιδιότητα ή ιδιό-
τητα δικαστικού λειτουρ-
γού. 

Εν ενεργεία και 
συνταξιούχοι βου-
λευτές και δικα-
στικοί. 

Ζ΄ Ψήφισμα 
13/18-2-85 
άρθρο 5 και 
1085582/17  
/Α0012/ 
24-10-02 
Διαταγή Υπ. 
Οικονομίας 
και Οικονο-
μικών. 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Δημόσια ασφά-
λεια και πολιτι-
κή προστασία 
(δικαιοσύνη).  

5.459 9.204.639 

         
5 Εκπίπτουν από τις αποδοχές των υπαλ-

λήλων νομικών προσώπων δημοσίου δι-
καίου τα επιδόματα ασθενείας που κα-
ταβάλλονται σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια 
που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

Η ασφάλιση των υπαλλήλων 
να θεμελιώνεται και στη 
συνεισφορά του νομικού 
προσώπου. 

Υπάλληλοι νομι-
κών προσώπων 
δημοσίου δικαίου 
(νπδδ). 

Ν. 3528/07 
(άρθρο 102, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (πρόνοια). 

  

         
6 Οι αποδοχές αλλοδαπής που καταβάλ-

λονται στους υπαλλήλους του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών απαλλάσσονται του φό-
ρου. 

 Υπάλληλοι Υπ. 
Εξωτερικών. 

Ν. 3790/09 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
7 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλο-
νται από το φορολογούμενο για προκα-
ταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία 
Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και 
Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρ-

α) Να πρόκειται για προκα-
ταβολές αγορών πρώτης 
κατοικίας, δηλαδή να 
μην έχουν άλλη κατοικία 
που να καλύπτει τις στε-
γαστικές τους ανάγκες. 

β) Το ποσό της δαπάνης δεν 
πρέπει να έχει εκπέσει 

Ασφαλισμένοι σε 
Ταμεία Αλληλο-
βοήθειας Στρατού, 
Ναυτικού και Αε-
ροπορίας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3γ, 
γγ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για α-
πόκτηση κατοι-
κίας – Κοινωνι-
κή πολιτική 
(στέγαση). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

θρου 18 του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ Α΄ 
116) για απόκτηση πρώτης κατοικίας 
από τους βοηθηματούχους αυτών.  Το 
ποσοστό της μείωσης της περίπτωσης αυ-
τής υπολογίζεται στους τόκους που αντι-
στοιχούν στο τμήμα του δανείου ως δια-
κόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.  Αν η 
κατοικία υπερβαίνει τα 120 τ.μ. το ποσό 
των τόκων που εκπίπτονται περιορίζεται 
στο μέρος που αναλογεί στα 120 τ.μ. κα-
τοικίας. 

με βάση άλλη διάταξη 
νόμου. 

γ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση, άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή 
και αποκτούν εισόδημα 
από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

δ) Το δάνειο να έχει συναφ-
θεί από 1/1/03. 

         
8 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 20% οι πάσης φύσεως παροχές 
που χορηγούνται στα πρόσωπα που ε-
κλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο 
βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με 
την παρακράτηση αυτού του φόρου εξα-
ντλείται η φορολογική υποχρέωση από 
το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για 
τις ως άνω παροχές. 

 Τα πρόσωπα που 
εκλέγονται για τον 
πρώτο και δεύτερο 
βαθμό της τοπι-
κής αυτοδιοίκη-
σης. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για 
συμμετοχή στα 
όργανα των ΟΤΑ 
– Ειδικές δρά-
σεις του κράτους 
στο εσωτερικό. 

  

         
9 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 15% τα καθαρά ποσά των αποδο-
χών των μισθωτών που υπηρετούν στην 
αλλοδαπή κατά το τμήμα που απομένει 
μετά την αφαίρεση από αυτό του καθα-
ρού ποσού των αποδοχών, τις οποίες θα 
έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. 
Απαλλάσσονται πλήρως της φορολογίας 
οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερι-
κών. 

Οι δικαιούχοι να υπηρε-
τούν στην αλλοδαπή. 

Έλληνες μισθωτοί 
που υπηρετούν 
στην αλλοδαπή. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 4), 
Ν. 3790/09 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
10 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 15% τα ποσά των αποζημιώσεων 
που καταβάλλονται σύμφωνα με τις οι-
κείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
στους υπαλλήλους των δημόσιων επιχει-
ρήσεων που εκλέγονται για τον πρώτο 
και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτο-

Τα ποσά των αποζημιώσεων 
να φορούν τις εκτός έδρας 
δαπάνες των υπηρεσιών 
που τους έχουν ανατεθεί. 

Υπάλληλοι δημό-
σιων επιχειρήσεων 
και οργανισμών 
και πρόσωπα που 
εκλέγονται για τον 
πρώτο και δεύτερο 
βαθμό της τοπι-

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 
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4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

διοίκησης για τις εκτός έδρας δαπάνες 
υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί. 

κής αυτοδιοίκη-
σης. 

         
11 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 15% ποσοστό 50% της αποζημίω-
σης που καταβάλλεται στους δικαιού-
χους από τους λογαριασμούς των Δικαι-
ωμάτων Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργα-
σιών (ΔΕΤΕ), Δικαιωμάτων Εκτελέσεως 
Χημικών Εργασιών (ΔΕΧΕ) και Δικαιω-
μάτων Βεβαίωσης και Είσπραξης υπέρ 
Τρίτων (ΔΙΒΕΕΤ) από τα ποσοστά που 
προβλέπονται από τις παραγράφους 7 
και 38 του άρθρου 27 του ν. 2166/93, 
καθώς και του άρθρου 44 του ν. 
2873/00. 

 Υπάλληλοι του 
Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικο-
νομικών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
12 Το καθαρό ποσό της ειδικής αποζημίω-

σης που παίρνουν, εκτός από τις αποδο-
χές της οργανικής τους θέσης, οι απο-
σπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
σχολικές μονάδες της Βαυαρίας της Ο-
μοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα-
νίας, από το Προξενείο της Ελλάδας φο-
ρολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φό-
ρου 15%. 

 Εκπαιδευτικοί 
σχολικών μονάδων 
Βαυαρίας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία. 59 333.461 

         
13 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

20% τα ποσά που αντιστοιχούν στις πέ-
ραν των δύο κατά μήνα εφημερίες των 
γιατρών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών 
ιατρών που δεν ασκούν ελευθέριο επάγ-
γελμα, των ειδικευόμενων ιατρών και των 
γιατρών πλήρους και αποκλειστικής α-
πασχόλησης του ΙΚΑ. 
Ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να 
περιλάβει το ποσό των αμοιβών αυτών 
για τις οποίες παρακρατήθηκε φόρος με 
συντελεστή 20%, στη δήλωσή του του οι-

 Μισθωτοί, ιατροί 
του ΕΣΥ κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
57, παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία.   
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4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

κείου οικονομικού έτους και να υπαχθεί 
σε φόρο, με βάση την κλίμακα του άρ-
θρου 9. 

         
         
 Β. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ        
         

1 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 
η μεταβίβαση ιδιοκτησίας του ΑΟΟΑ 
(Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Α-
ξιωματικών) προς τα μέλη του, τα δάνεια 
που χορηγεί στα μέλη του, όλες οι συ-
ναλλαγές, μεταγραφές κ.λπ. 

 ΑΟΟΑ και τα μέλη 
του. 

ΝΔ 2906/54 
(άρθρο 2).  

 Οικιστική ανά-
πτυξη. 

  

         
         
 Γ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-
νήτων οι ξένοι πρεσβευτές και λοιποί δι-
πλωματικοί αντιπρόσωποι και πράκτο-
ρες, για τα ακίνητά τους, με τον όρο της 
αμοιβαιότητας. 

Να τηρείται ο όρος της α-
μοιβαιότητας. 

Ξένοι πρεσβευτές, 
λοιποί διπλωματι-
κοί αντιπρόσωποι, 
πράκτορες. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8 
περ. γ’) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, οι πρόξενοι και προξενικοί πρά-
κτορες, καθώς και το κατώτερο προσω-
πικό των ξένων πρεσβειών και προξενεί-
ων, για τα ακίνητά τους με τον όρο της 
αμοιβαιότητας και εφόσον έχουν την ι-
θαγένεια του κράτους που αντιπροσω-
πεύουν και δεν ασκούν εμπόριο ή βιο-
μηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα και με την επιφύ-
λαξη των όρων των διεθνών συμβάσεων. 

Να τηρείται ο όρος της α-
μοιβαιότητας, οι δικαιούχοι 
να έχουν την ιθαγένεια του 
κράτους που αντιπροσω-
πεύουν και να μην ασκούν 
εμπόριο ή βιομηχανία ή να 
μην είναι διευθυντές επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα. 

Πρόξενοι, προξε-
νικοί πράκτορες 
και κατώτερο 
προσωπικό των ξέ-
νων πρεσβειών και 
προξενείων. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8 
περ. γ΄) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 

  

         
         
 Δ. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων, από τα τέλη χαρτοσήμου και 

 Τα μέλη του ΑΟ-
ΟΑ. 

ΑΝ 1563/50 Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση).  

50 19.448 
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4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

από την καταβολή κάθε δικαιώματος η 
μεταβίβαση ιδιοκτησίας του ΑΟΟΑ (Αυ-
τόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιω-
ματικών) προς τα μέλη του. 

         
         
 Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών 

χρηματικά ποσά μέχρι ογδόντα χιλιάδες 
(80.000) ευρώ συνολικά ανά δικαιούχο, 
που καταβάλλονται, εφάπαξ η περιοδι-
κά, σε  σύζυγο και ανήλικα τέκνα στρα-
τιωτικού που απεβίωσε κατά την εκτέλε-
ση διατεταγμένης υπηρεσίας συνεπαγό-
μενης επαυξημένο κίνδυνο και προδή-
λως 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) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
         
 ΣΤ. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ        
         

1 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 
του κληρονομού-
μενου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Έκπτωση από το εισόδημα του ποσού 

των 2.400 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά, 
για τον ίδιο το φορολογούμενο και για 
καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν 
με αυτόν και τον βαρύνουν, σε περιπτώ-
σεις αναπηρίας. 

Να πρόκειται για άτομα με 
νοητική καθυστέρηση, φυ-
σική αναπηρία ή ψυχική 
πάθηση με ποσοστό 67% 
και άνω, εφόσον υπάρχει η 
σχετική γνωμάτευση της 
αρμόδιας πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής επιτροπής της 
νομαρχίας.  Για τυφλούς, 
εγγεγραμμένους στο γενικό 
μητρώο τυφλών της αρμό-
διας νομαρχίας.  για νε-
φροπαθείς που τελούν υπό 
αιμοκάθαρση ή περιτοναϊ-
κή κάθαρση ή έχουν κάνει 
μεταμόσχευση νεφρού, κα-
θώς και τα πρόσωπα που 
πάσχουν από μεσογειακή 
αναιμία, δρεπανοκυτταρική 
και μικροδρεπανοκυτταρι-
κή αναιμία και κάνουν με-
ταγγίσεις αίματος. 
Για ανάπηρους αξιωματι-
κούς ή οπλίτες, οι οποίοι 
με την ιδιότητα του ανάπη-
ρου παίρνουν σύνταξη από 
το Δημόσιο, ή αξιωματικούς 
οι οποίοι έχουν τεθεί σε κα-
τάσταση πολεμικής διαθε-
σιμότητας ή αξιωματικοί 
που εξαιτίας πολεμικού 
τραύματος ή νοσήματος 
που επήλθε λόγω κακου-
χιών σε πολεμική περίοδο, 
βρίσκονται σε κατάσταση 

Οι φορολογούμε-
νοι που οι ίδιοι ή 
τα πρόσωπα που 
συνοικούν με αυ-
τούς και τους βα-
ρύνουν παρουσιά-
ζουν τα εν λόγω 
προβλήματα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8 παρ. 2). 

Απεριόρι-
στη 

Παροχή έμμε-
σης οικονομικής 
ενίσχυσης - Κοι-
νωνική πολιτική 
(ΑΜΕΑ). 

263.824 87.353.738 
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5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

υπηρεσίας γραφείου ή πρό-
σωπα που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 
1579/50 (ΦΕΚ Α΄ 286) και 
του ν.δ. 330/1947 (ΦΕΚ Α΄ 
84). 
Για θύματα πολέμου, με 
την έννοια ότι λαμβάνουν 
σύνταξη για πολεμική αιτία, 
καθώς και οικογένειες αξι-
ωματικών και οπλιτών που 
απεβίωσαν κατά την εκτέ-
λεση διατεταγμένης υπηρε-
σίας σε ειρηνική περίοδο 
και δικαιούνται σύνταξη 
από το Δημόσιο. 
Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση άτομα που κατοικούν 
στην αλλοδαπή και απο-
κτούν εισόδημα από πηγή 
που βρίσκεται στην Ελλά-
δα. 
Για άτομα που παίρνουν 
σύνταξη από το Δημόσιο, ως 
ανάπηροι ή θύματα της Ε-
θνικής Αντίστασης ή θύμα-
τα εμφυλίου πολέμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις 
των νόμων 1543/85 (ΦΕΚ 
Α΄ 73), 1863/85 (ΦΕΚ Α΄ 
204) και 1976/91 (ΦΕΚ Α΄ 
184). 

         
2 Απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη από 

λιανική πώληση καπνού ή από την ά-
σκηση του επαγγέλματος του μικροπω-
λητή ή από την εκμετάλλευση περιπτέ-
ρου, καφενείου, κυλικείου, κουρείου 
κ.λπ. μέσα σε κτίρια, καταστήματα στα 
οποία στεγάζονται δημόσιες γενικά υπη-

Τα άτομα αυτά να είναι α-
νάπηροι ή θύματα πολέ-
μου. 

Ανάπηροι και θύ-
ματα πολέμου στα 
οποία έχει χορη-
γηθεί η σχετική 
άδεια. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 4, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ΑΜΕΑ). 
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5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ρεσίες ή υπηρεσίες νπδδ, τα οποία 
πραγματοποιούνται από τα άτομα-
δικαιούχους, εφόσον η εκμετάλλευση 
αυτών ενεργείται από τους ίδιους. 
Απαλλάσσεται επίσης το δικαίωμα που 
παίρνουν τα πρόσωπα αυτά από την πα-
ραχώρηση της εκμετάλλευσης σε τρί-
τους. 

         
3 Απαλλάσσονται του φόρου οι συντάξεις 

και κάθε είδους παροχές, οι οποίες πα-
ρέχονται σε θύματα πολέμου ή σε στρα-
τιωτικούς που έπαθαν κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας 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 και θύματα 
ειρηνικής περιό-
δου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
4 Απαλλάσσεται του φόρου η σύνταξη που 

καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου με 
βάση τα έτη υπηρεσίας τους στο Δημόσι-
ο, κατά το ποσό της αναπηρικής σύντα-
ξης την οποία θα ελάμβανε ο δικαιούχος 
αν δεν είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα 
λήψης της. 
Ανάλογα, εφαρμόζεται η διάταξη αυτή 
και στις συντάξεις που καταβάλλονται 
από το Δημόσιο σε θύματα ή σε οικογέ-
νειες θυμάτων πολέμου. 

Να συνταξιοδοτούνται από 
το Δημόσιο και να έχουν 
παραιτηθεί από την αναπη-
ρική σύνταξη. 

Ανάπηροι και θύ-
ματα πολέμου ή 
οικογένειες θυμά-
των πολέμου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5, 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
5 Απαλλάσσεται του φόρου το εξωιδρυμα-

τικό επίδομα, καθώς και το ποσό με το 
οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, τα ο-
ποία καταβάλλονται στους δικαιούχους 
από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς 
φορείς. 

Να πρόκειται για πρόσωπα 
που είναι τυφλά ή έχουν 
απόλυτη αναπηρία και να 
χορηγείται εξωιδρυματικό 
επίδομα ή προσαύξηση της 
σύνταξης. 

Τυφλοί και γενικά 
πρόσωπα που 
βρίσκονται διαρ-
κώς σε κατάσταση 
που απαιτεί συνε-
χή επίβλεψη, πε-
ριποίηση και συ-
μπαράσταση άλ-
λων προσώπων 
(απόλυτος αναπη-

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ΑΜΕΑ). 
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5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ρία). 
         

6 Απαλλάσσονται του φόρου οι μισθοί, συ-
ντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χο-
ρηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρίες. 

Να είναι ολικώς τυφλοί ή να 
έχουν βαριές κινητικές α-
ναπηρίες άνω του 80%. 

Ανάπηροι με βα-
ριές κινητικές α-
ναπηρίες και τυ-
φλοί. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5 
περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ΑΜΕΑ). 

  

         
7 Απαλλάσσονται από το φόρο οι αμοιβές 

που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση 
Αναπήρων Καλλιτεχνών (VDMFK) στα 
μέλη της, ζωγράφους με το πόδι και το 
στόμα, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλά-
δος, για την εργασία της ζωγραφικής που 
κάνουν, αμειβόμενοι αποκλειστικά από 
την Ένωση αυτή σε συνάλλαγμα. 

 Ανάπηρα μέλη της 
εν λόγω ένωσης. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 6, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Για την ενίσχυση 
των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες 
– Κοινωνική πο-
λιτική (ΑΜΕΑ). 

  

         
8 Μειώνεται κατά ποσοστό 40% η τεκμαρ-

τή δαπάνη από κάθε ιδιωτικής χρήσης 
επιβατικό αυτοκίνητο που είναι δια-
σκευασμένο ειδικά για ανάπηρους. 

 Ανάπηροι με πο-
σοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67%. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. β, 
υποπ. γγ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
9 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-

σμού της ετήσιας δαπάνης, προκειμένου 
για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει 
από την κατοχή ιδιωτικής χρήσης επιβα-
τικού αυτοκινήτου αναπήρου, το οποίο 
απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. 

Το ΕΙΧ να απαλλάσσεται 
από τα τέλη κυκλοφορίας. 

Ανάπηροι ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ΑΜΕΑ). 

  

         
 Β. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ        
         

1 Μείωση του φόρου κληρονομιάς κατά 
60% για τη μέχρι 165.000 ευρώ κληρο-
νομική μερίδα, όταν πρόκειται για κλη-
ρονόμου με αναπηρία άνω του 67%. 

Ο κληρονόμος να είναι α-
νάπηρος. 

Ανάπηροι Ν. 2961/01 
(άρθρο 29) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΆΜΕΑ). 

230 665.298 

         
 Γ. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-
ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν 
στους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς 

 Ανάπηροι Ν. 490/76 
(άρθρο1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

και οπλίτες. 
         

2 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-
ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε 
ανάπηρους αξιωματικούς, οπλίτες κ.λπ. 
των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, αξιωματικού των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας, αξιωματικοί και άνδρες του Πυρο-
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άν-
δρες της Αγροφυλακής, καθώς και υ-
πάλληλοι της Τελωνειακής Υπηρεσίας, 
εντεταλμένοι στη δίωξη του λαθρεμπορί-
ου. 

 Ανάπηροι αξιωμα-
τικοί, οπλίτες 
κ.λπ. 

Ν. 490/76 
(άρθρο1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε 
οπλίτες που κατέστησαν ανάπηροι κατά 
το χρονικό διάστημα από 21.4.67 έως 
23.7.74, συνεπεία της δράσης τους κατά 
του δικτατορικού καθεστώτος. 

Η αναπηρία να είναι συνε-
πεία της δράσης κατά του 
δικτατορικού καθεστώτος. 

Ανάπηροι περιό-
δου 1967-74. 

Ν. 490/76 
(άρθρο1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
4 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. 

  

         
5 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. 

  

         
6 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε 
ανάπηρους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι 
έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω 
άκρων ή αμφοτερόπλευρου ακρωτηρια-
σμού αυτών. 

α) Να είναι άνω των 4 ετών 
και έως 70, 

β) να έχουν πλήρη παρά-
λυση των άνω ή κάτω 
άκρων ή αμφοτερόπλευ-
ρο ακρωτηριασμό αυτών. 

Ανάπηροι Ν. 1798/88 
(άρθρο 16)  
Ν. 1882/90 
(άρθρο 23) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
7 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε 
Να πρόκειται για άτομα με 
αναπηρία του ενός ή και 

Ανάπηροι Ν. 1798/88 
(άρθρο 16)  

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ανάπηρους Έλληνες πολίτες οι οποίοι 
εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία. 

των δύο κάτω άκρων, με 
συνολικό ποσοστό αναπη-
ρίας 67% και άνω, ή για 
άτομα με αναπηρία του ε-
νός ή και των δύο άνω ά-
κρων με συνολικό ποσοστό 
αναπηρίας όχι μικρότερο 
του 67%, από τα οποία 
τουλάχιστον το 40% προέρ-
χονται από το ένα κάτω ά-
κρο. 
Επίσης και οι ανάπηροι 
πολίτες οι οποίο έχουν πλή-
ρη παράλυση των κάτω ά-
κρων ή αμφοτερόπλευρο 
ακρωτηριασμό αυτών, με 
ποσοστό αναπηρίας 80% 
και άνω κατ’ εξαίρεση α-
παλλάσσονται για αυτοκίνη-
τα μέχρι 2.650 κ.ε. και για 
ποσοστό αναπηρίας 100% 
μέχρι 3.650 κ.ε. 

Ν. 3583/07 
(άρθρο 2 
παρ. 9) 

         
8 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας αναπηρικά οχήματα που ανήκουν σε 
ανάπηρους Έλληνες πολίτες οι οποίοι 
έχουν ολική τύφλωση και από τους δύο 
οφθαλμούς με ποσοστό αναπηρίας 
100%. 

Να έχουν ποσοστό τύφλω-
σης 100%. 

Ανάπηροι (τυφλοί) Ν. 1798/88 
(άρθρο 16)  
 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
9 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 οριζόμε-
νων από τις σχετικές κα-
τά περίπτωση διατάξεις, 

β) ο κυλινδρισμός του κινη-
τήρα του οχήματος να 
είναι μέχρι το προβλε-

Ανάπηροι και λοι-
πά άτομα με ειδι-
κές ανάγκες. 

Ν. 1798/88 
(άρθρο 16) 
και 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 23). 
Για την πε-
ρίπτωση της 
αιμορροφι-
λίας Ν. 
1914/90 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

πόμενο από τις διατάξεις 
αυτές  όριο. 

Στην περίπτωση των αυτι-
στικών, η απαλλαγή ισχύει 
εφόσον τα άτομα έχουν επι-
ληπτικές κρίσεις ή πνευμα-
τική καθυστέρηση ή οργα-
νικό ψυχοσύνδρομο και ε-
ξαιτίας των παθήσεων αυτών 
έχουν καταστεί ανάπηροι 
με συνολικό ποσοστό ανα-
πηρίας από 67% και άνω, 
είναι ανίκανοι για εργασία 
και έχουν ανάγκη βοήθει-
ας. 

(άρθρο 46) 
Ν. 3583/07 
(άρθρο 8) 

         
10 Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας, 

οχήματα που ανήκουν σε Έλληνες πολί-
τες που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική 
ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. 

 Πάσχοντες από 
δρεπανοκυτταρική 
ή μικροδρεπανο-
κυτταρική  αναι-
μία. 

Ν. 3402/05 
(άρθρο 17) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
 Δ. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑ-

ΤΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι 
1.650 κ.ε. που προορίζονται για ανάπη-
ρους. Οι έχοντες 100% ποσοστό αναπη-
ρίας δικαιούνται απαλλαγή για αυτοκί-
νητο μεγαλύτερου κυβισμού. 
Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής επι-
βατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβι-
σμού με την καταβολή ποσοστού του α-
ναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους 
ταξινόμησης. 

α) Γνωμάτευση της ΑΣΥΕ, 
ότι υπάρχει αναπηρία 
που παρακωλύει τη βά-
διση, 

β) αν οι ανάπηροι είναι α-
γωνιστές της Εθνικής Α-
ντίστασης χρειάζεται α-
ντίγραφο πράξης κανονι-
σμού πολεμικής σύντα-
ξης, σύμφωνα με την ο-
ποία απονεμήθηκε σύ-
νταξη 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 Εθνικής Α-
ντίστασης και οι 
ανάπηροι αγωνι-
στές Δημοκρατι-
κού Στρατού. 

Ν. 490/76 
και 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) 

1.337 
(περιπτώσεις 
1, 2 και 3) 

6.920.886 
(περιπτώσεις 
1, 2 και 3) 
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5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

2 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-
σης οι ανάπηροι μετανάστες για κομιζό-
μενα αυτοκίνητα μέχρι 1.650 κ.ε. Οι έ-
χοντες 100% ποσοστό αναπηρίας δικαι-
ούνται απαλλαγή για αυτοκίνητο μεγα-
λύτερου κυβισμού. 
Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής επι-
βατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβι-
σμού με την καταβολή ποσοστού του α-
ναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους 
ταξινόμησης. 

α) Γνωμάτευση της αρμόδι-
ας Υγειονομικής Επιτρο-
πής της Νομαρχίας του 
τόπου μόνιμης κατοικίας 
τους,  

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) 

  

         
3 Απαλλάσσονται ολικά από το τέλος ταξι-

νόμησης τα επιβατικά αυτοκίνητα που 
παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλ-
ληνες πολίτες μέχρι 1.650 κ.ε. Κατ’ ε-
ξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη 
παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερό-
πλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό 
αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται μέ-
χρι 2.650 κ.ε. και οι ανάπηροι με πλήρη 
παράλυση με ποσοστό αναπηρίας 100% 
δικαιούνται μέχρι 3.650 κ.ε. 
Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής επι-
βατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβι-
σμού με την καταβολή ποσοστού του α-
ναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους 
ταξινόμησης. 

α) Να είναι Έλληνες πολίτες 
ηλικίας 4-70 ετών,  

β) να έχουν γνωμάτευση 
της Πρωτοβάθμιας Υγει-
ονομικής Επιτροπής της 
ΝΑ του τόπου μονίμου 
κατοικίας τους, 

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 
σχετική άδεια της τελω-
νειακής 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 ολι-
κή τύφλωση 
και στα δύο 
μάτια με ποσο-
στό αναπηρίας 

Ν. 1798/88 
(άρθρο 16) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 23) 
Ν. 2960/01 
(άρθρο 132, 
παρ. 2) 
Ν. 2753/99 
(άρθρο 19) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΑΜΕΑ) 
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5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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, 

η) όσοι πάσχουν 
από νεφρική 
ανεπάρκεια ή 
είναι νεφροπα-
θείς μεταμο-
σχευμένοι. 

         
 Ε. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης ακινήτων (ΦΜΑ) για την αγορά πρώ-
της κατοικίας, οι διαμένοντες στην Ελ-
λάδα Έλληνες, οι Έλληνες ομογενείς που 
εργάστηκαν στο εξωτερικό για έξι (6) του-
λάχιστον χρόνια, καθώς και οι υπήκοοι 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης που ζουν και εργάζονται στην Ελ-
λάδα. 
Η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοι-
κίας με εμβαδόν έως διακόσια (200) τ.μ. 
ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κα-
τοικία με εμβαδόν έως διακόσια (200) 
τ.μ., ανεξάρτητα από την αξία τους. Το 
εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται κατά είκο-
σι πέντε (25) τ.μ. για τα προστατευόμενα 
τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχι-
στον 67%. 

Ποσοστό αναπηρίας 67% Ανάπηροι Ν. 1078/80 Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

2 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης η αγορά ακινήτων από πληγέντες 
από σεισμούς, πλημμύρες και λοιπές 
θεομηνίες κατά τις διατάξεις των νόμων 
867/1979 και 2576/1998, όπως ισχύ-
ουν. 

 Σεισμόπληκτοι Ν. 867/79 Απεριόρι-
στη  

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
 ΣΤ. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ         
         

1 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 
ακινήτων η αγορά ακινήτων από πληγέ-
ντες από σεισμούς, πλημμύρες και λοι-
πές θεομηνίες κατά τις διατάξεις των νό-
μων 867/1979 (ΦΕΚ 4 Α’) και 
2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α’), όπως ισχύουν. 

 Σεισμόπληκτοι Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων για την αγορά πρώτης κατοικί-
ας, οι διαμένοντες στην Ελλάδα Έλληνες, 
οι Έλληνες ομογενείς που εργάστηκαν 
στο εξωτερικό για έξι (6) τουλάχιστον 
χρόνια, καθώς και οι υπήκοοι των κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. 
Η απαλλαγή παρέχεται για αγορά κατοι-
κίας με εμβαδόν έως διακόσια (200) τ.μ. 
ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κα-
τοικία με εμβαδόν έως διακόσια (200) 
τ.μ., ανεξάρτητα από την αξία τους. Το 
εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται κατά είκο-
σι πέντε (25) τ.μ. για τα προστατευόμενα 
τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχι-
στον 67%. 

Ποσοστό αναπηρίας 67% Ανάπηροι Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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6. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΝΕΡΓΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Κ.ΛΠ. 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙ-

ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσεται του φόρου η ισόβια σύ-

νταξη που καταβάλλεται σύμφωνα με τη 
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 
1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101). 

Η ύπαρξη τριών τέκνων και 
περισσότερο και εφόσον δεν 
συντρέχει περίπτωση «υπαι-
τίου εγκατάλειψης των παι-
διών από τη μητέρα». 

Πολύτεκνες μητέ-
ρες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5, 
περ. ζ) 

 Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος 

φυσικών προσώπων το επίδομα ανεργίας 
που καταβάλλει ο Οργανισμός Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
στους δικαιούχους ανέργους. 

 Άνεργοι Ν. 1545/85 
(άρθρο 14) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
 Β. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑ-

ΤΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης τα αυτοκίνητα μέχρι και 2.000 κ.ε. 
που προορίζονται για πολύτεκνους γο-
νείς. Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. 
η απαλλαγή ανέρχεται στο 50% του τέ-
λους ταξινόμησης. 

α) Οι πολύτεκνοι γονείς να 
έχουν τουλάχιστον 4 α-
νήλικα ή προστατευόμε-
να παιδιά κατά το χρόνο 
της παραλαβής του αυ-
τοκινήτου. 

β) Το αυτοκίνητο να είναι 
αντιρρυπαντικής τεχνο-
λογίας.  

Πολύτεκνοι με 4 
τουλάχιστον ανή-
λικα ή προστα-
τευόμενα παιδιά. 

Ν. 3220/04 
(άρθρο 12) 
Ν. 2960/01 
(άρθρο 132, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

1.679 11.946.800 

         
2 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης τα αυτοκίνητα μέχρι 2.000 κ.εκ. 
που παραλαμβάνουν γονείς με τρία ανή-
λικα ή προστατευόμενα τέκνα. 
Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ. η 
απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέ-
λους ταξινόμησης.. 

α) Οι γονείς να έχουν τρία 
ανήλικα ή προστατευό-
μενα παιδιά  κατά το 
χρόνο παραλαβής του 
αυτοκινήτου 

β) Όλοι οι πολίτες κρατών-
μελών της ΕΕ να έχουν 
άδεια διαμονής, οι πολί-
τες εκτός ΕΕ να έχουν 
δελτίο διαμονής, οι ομο-

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-

Ν. 3454/06 
(άρθρο 1, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας) 

8.869 59.615.364 
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6. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΝΕΡΓΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

γενείς αλλοδαπής υπη-
κοότητας που διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα να 
έχουν ειδικό δελτίο ταυ-
τότητας ομογενούς. 

νήλικα τέκνα ή 
προστατευόμενα 
τέκνα ελληνικής 
υπηκοότητας. 

         
 Γ. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης ακινήτων (ΦΜΑ) για την αγορά πρώ-
της κατοικίας, οι πολύτεκνοι, προσαυξα-
νόμενο το εμβαδόν κατά είκοσι πέντε 
(25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα 
επόμενα τέκνα τους. 

 Πολύτεκνοι Ν. 1078/80 Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
2 Κατ’ εξαίρεση της αρχής με την οποία η 

απαλλαγή από το ΦΜΑ για απόκτηση 
πρώτης κατοικίας δίδεται μόνο σε ενήλι-
κες, η απαλλαγή αυτή χορηγείται και σε 
ανήλικα παιδιά, εφόσον αυτά στερούνται 
και τους δύο γονείς τους και τελούν υπό 
επιτροπεία ή υπό την επιμέλεια τρίτου 
προσώπου που έχει οριστεί με δικαστική 
απόφαση. 

 Ανήλικοι Ν. 1078/80 Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙ-

ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Έκπτωση από το εισόδημα του συνολι-

κού ποσού της δαπάνης για εισφορές 
που καταβάλλονται από το φορολογού-
μενο σε ταμεία ασφάλισής του. 

Η καταβολή των εισφορών 
να είναι υποχρεωτική από 
το νόμο. 
Η έκπτωση ισχύει και σε 
περιπτώσεις προαιρετικής 
ασφάλισης σε ταμεία που 
έχουν συσταθεί με νόμο. 
Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση άτομα που κατοικούν 
στην αλλοδαπή και απο-
κτούν εισόδημα από πηγή 
που βρίσκεται στην Ελλά-
δα. 

Όλοι οι επιτηδευ-
ματίες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 1, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Έκπτωση δαπά-
νης, η καταβολή 
της οποίας είναι 
υποχρεωτική 
από το νόμο – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

1.189.269 376.671.609 

         
2 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος 

από 1ης Ιανουαρίου 2003 το ποσό της 
επιχορήγησης που καταβάλλεται στους 
νέους επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται 
στα προγράμματα απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 
1262/82.  Απαλλάσσεται επίσης από 
1ης Ιανουαρίου 2007 και το ποσό της 
επιχορήγησης που καταβάλλεται στους 
νέους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Καταβολή της επιχορήγη-
σης από τον ΟΑΕΔ. 

Νέοι επαγγελματί-
ες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 4, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ενί-
σχυση μικρομε-
σαίων επιχειρή-
σεων). 

  

         
3 Απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη φυ-

σικών προσώπων και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 
2003/36/ΕΚ 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 μέχρι δέκα (10) kw». 

Να προηγείται απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, η οποία εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγρα-
φο 3 άρθρου 14 ν. 
3468/2006 ΦΕΚ 8Α. 

Ιδιώτες και πολύ 
μικρές επιχειρή-
σεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8, παρ. 4, 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
4 Παρακράτηση φόρου 10% (αντί του 

20%) για τις παροχές μη έμμισθης υπη-
ρεσίας που καταβάλλονται προς τους 
εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων 
δημόσιας χρήσης. 

 Οι παρέχοντες 
υπηρεσίες στους 
εκμεταλλευτές ε-
πιβατικών αυτοκι-
νήτων δημόσιας 
χρήσης. 

ΚΦΕ (άρθρο 
58, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση των 
εκμεταλλευτών 
επιβατικών αυ-
τοκινήτων δημό-
σιας χρήσης – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
5 Δεν επιβάλλονται τα ποσά φόρου των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του 
ν. 2579/98 σε περίπτωση ανταλλαγής 
ποσοστών συνιδιοκτησίας που πραγμα-
τοποιείται μεταξύ τους.  Προκειμένου για 
μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται σε 
δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ και 
Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 
2961/01 (ΦΕΚ 266Α), τα ποσά φόρου 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 
του ν. 2579/98 μειώνονται κατά ποσο-
στό πενήντα τοις εκατό (50%) και είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) αντίστοιχα. 

 Ιδιοκτήτες φορτη-
γών αυτοκινήτων 
δημόσιας χρήσης. 

Ν. 3229/04 
(άρθρο 32, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικό-
τητας - κοινωνι-
κοί λόγοι –  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
6 Δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο οι 
παρεχόμενες από αθλητικά σωματεία ή 
ενώσεις αυτών, αποζημιώσεις οδοιπορι-
κών και λοιπών εξόδων ταξιδιών, καθώς 
και παροχές διατροφής σε ερασιτέχνες 
αθλητές μέχρι ποσού 3.520 ευρώ ετησί-
ως. 

Να θεωρούνται ερασιτέχνες 
αθλητές. 
Οι αποζημιώσεις να μη ξε-
περνούν το ποσό των 3.520 
ευρώ ετησίως. 

Αθλητές ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός (ε-
ρασιτεχνικός 
αθλητισμός). 

  

         
7 Στις αμοιβές των αξιωματικών και του 

κατώτερου πληρώματος του εμπορικού 
ναυτικού για τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν σε εμπορικά πλοία, καθώς και για 
αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της 
πολιτικής αεροπορίας, γίνεται παρακρά-
τηση φόρου, με βάση τις διατάξεις της 

 Αξιωματικοί, κα-
τώτερο πλήρωμα 
του ΕΝ και ιπτά-
μενο προσωπικό 
της ΠΑ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
57 παρ. 1, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Φορολογική ε-
λάφρυνση λόγω 
ειδικών συνθη-
κών εργασίας – 
Κοινωνική πολι-
τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

παρ. 6 του άρθρου 9 του ΚΦΕ. 
Ο φόρος που παρακρατείται μειώνεται 
κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακρά-
τησή του. 

         
8 Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες το ποσό του ειδικού επιδόμα-
τος μουσικού οργάνου. 

 Μουσικοί της 
Κρατικής Ορχή-
στρας Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης και 
της Ορχήστρας 
Λυρικής Σκηνής. 

ΚΦΕ (άρθρο 
45, παρ. 4, 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Πολιτισμός. 

  

         
9 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). 

  

         
10 Η αποζημίωση των φοιτητών και σπου-

δαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο 
επάγγελμα καθορίζεται με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οι-
κονομικών και του τυχόν συναρμόδιου 
υπουργού και δεν υπόκειται σε κρατή-
σεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή 
φόρους. 

Καθορισμός της αποζημίω-
σης με κοινή υπουργική 
απόφαση. 

Φοιτητές και 
σπουδαστές που 
πραγματοποιούν 
άσκηση στο επάγ-
γελμα. 

Ν. 1566/85 
(άρθρο 71, 
παρ. 4, 
περ. α) και 
Ν. 2327/95 
(άρθρο 11 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
11 Από το ποσό της αποζημίωσης που κα-

ταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στους δικαιούχους για υπηρεσίες ερευ-
νητή, συμβούλου ή γραμματέα για την 
υποστήριξη του έργου των Ελλήνων που 

 Ερευνητές, σύμ-
βουλοι, γραμμα-
τείς των Ελλήνων 
μελών του Ευρω-
κοινοβουλίου. 

Ν. 2892/01 
(άρθρο 5, 
παρ. 15) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-
τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

έχουν εκλεγεί ως μέλη του Ευρωκοινο-
βουλίου, απαλλάσσεται από τη φορολο-
γία ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
και το υπόλοιπο φορολογείται αυτοτελώς 
με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις ε-
κατό (15%).  Ο φόρος που προκύπτει 
παρακρατείται κατά την πληρωμή.  Με 
την παρακράτηση του φόρου που ενερ-
γείται σύμφωνα με τα πιο πάνω εξαντλεί-
ται η φορολογική υποχρέωση από το φό-
ρο εισοδήματος για το ποσό αυτό των 
αποδοχών. 

         
12 Το ακαθάριστο εισόδημα από το έργο της 

πνευματικής παραγωγής των συγγραφέ-
ων, μουσουργών και των καλλιτεχνών ζω-
γράφων, γλυπτών ή χαρακτών, κατανέμε-
ται ισομερώς στο πρώτο έτος αποκτήσεως 
του εισοδήματος από αυτό το έργο και τα 
αμέσως επόμενα τρία έτη. 

 Καλλιτέχνες, συγ-
γραφείς. 

ΚΦΕ (άρθρο 
49, παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ως αναγνώριση 
του γεγονότος 
ότι το εισόδημά 
τους είναι αστα-
θές και προκύ-
πτει από εργα-
σία προηγούμε-
νων ετών - Πολι-
τισμός. 

  

         
13 Για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς ο 

προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται σε 
4% ή 10% κατά περίπτωση επί της νό-
μιμης αμοιβής για εκπόνηση μελετών 
και σχεδίων που αφορούν διάφορα έργα, 
όπως πολεοδομικά, τοπογραφικά κ.λπ. 
(αντί να παρακρατηθεί φόρος 20% στις 
αμοιβές αυτές). 

 Αρχιτέκτονες και 
μηχανικοί. 

ΚΦΕ (άρθρο 
52, παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 
 

  

         
14 Απαλλάσσονται του φόρου τα χρηματικά 

βραβεία που καταβάλλονται από το Δη-
μόσιο ή την Ακαδημία Αθηνών ή τον Ορ-
γανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για 
τη βράβευση επιστημονικών, καλλιτε-
χνικών και πνευματικών γενικά επιδόσε-
ων, καθώς και αυτά που απονέμονται 
από τα νπδδ, αφού προκηρυχθεί νόμιμα 

Η βράβευση να έχει γίνει 
από τα συγκεκριμένα νομι-
κά πρόσωπα που αναφέρο-
νται στο νόμο και μετά από 
σχετικό διαγωνισμό. 

Επιστήμονες, 
καλλιτέχνες, συγ-
γραφείς κ.λπ. που 
βραβεύονται με 
χρηματικά ποσά. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 6, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Για την ανάπτυ-
ξη των τεχνών 
και των γραμμά-
των – Πολιτι-
σμός. 
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ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

σχετικός δημόσιος διαγωνισμός. 
         

15 Απαλλάσσονται του φόρου τα ποσά των 
υποτροφιών που καταβάλλονται σε όσους 
νόμιμα έλαβαν την υποτροφία από το 
Δημόσιο ή από τα νπδδ ή από τα ιδρύ-
ματα και από περιουσίες του α.ν. 2039/ 
39 (ΦΕΚ Α 455). 
Επίσης απαλλάσσονται του φόρου, τα 
ποσά των υποτροφιών που παρέχονται σε 
έλληνες υπότροφους από ξένα κράτη ή 
αλλοδαπά ιδρύματα και οργανισμούς. 

Η χορήγηση των υποτρο-
φιών από κληροδοσίες του 
α.ν. 2099/39 γίνεται από 
το ίδιο το ΥΠΟΙΟ με βάση 
τα οριζόμενα από τη βού-
ληση του διαθέτη, το αριθ. 
18/23-8-1941 καν. δ/γμα 
ή το αριθ. 5/12-9-1940 
β.δ/γμα. 

Οι υπότροφοι των 
συγκεκριμένων 
νομικών προσώ-
πων ή κληροδο-
σιών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 6, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Για την ανάπτυ-
ξη των τεχνών 
και των γραμμά-
των και για λό-
γους κοινωνικής 
και εκπαιδευτι-
κής πολιτικής – 
Πολιτισμός. 

  

         
16 Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατι-

κών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που 
δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β’ 
κατηγορίας του ΚΒΣ μπορούν να επιλέ-
ξουν να φορολογηθούν είτε με τεκμαρτά 
ποσά καθαρού εισοδήματος είτε με κα-
θαρά κέρδη που προσδιορίζονται λογι-
στικώς. Τα ποσά καθαρού εισοδήματος 
μειώνονται για τις χρήσεις 2007, 2008 
και 2009 κατά ποσό 1.000 ευρώ, προ-
κειμένου για μη εργαζόμενους συντα-
ξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκι-
νήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) και επι-
βατικών λεωφορείων ενταγμένων σε 
ΚΤΕΛ. 

 Εκμεταλλευτές ε-
πιβατικών αυτοκι-
νήτων δημόσιας 
χρήσης (ατομικές 
επιχειρήσεις, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ.) 

ΚΦΕ (άρθρο 
33, παρ. 5, 
περ. α) 
Ν. 3522/06 
(άρθρο 4, 
παρ. 3) 

Ειδικά για 
τις χρήσεις 
2005, 
2006, 
2007, 
2008 και 
2009 

Συγκοινωνίες.   

         
17 Για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορ-

τηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 
που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία 
Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, επιβάλλεται πο-
σό καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 
για τη δραστηριότητα αυτή. 

 Εκμεταλλευτές ε-
πιβατικών αυτοκι-
νήτων δημόσιας 
χρήσης (ατομικές 
επιχειρήσεις, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ.) 

ΚΦΕ (άρθρο 
33, παρ. 5, 
περ. β) 

Μέχρι και 
τη χρήση 
2009. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (μετα-
φορές) 

  

         
18 Για τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επι-

πλωμένων δωματίων, ενοικιαζόμενων ε-
πιπλωμένων διαμερισμάτων και εκμε-

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
33, παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

τάλλευσης κάμπινγκ που δεν τηρούν βι-
βλία ή τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του 
ΚΒΣ, επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου 
ετήσιου φόρου με το οποίο εξαντλείται η 
φορολογική τους υποχρέωση για τη δρα-
στηριότητα αυτή. 

σμός). 

         
19 Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμε-
νων οικοδομών, υπολογίζονται με τη 
χρήση συντελεστή 15% στα ακαθάριστα 
έσοδά τους. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες (0Ε, 
ΕΕ κ.λπ.) και κοι-
νοπραξίες στις ο-
ποίες δεν συμμε-
τέχουν νομικά 
πρόσωπα της παρ. 
1 του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
34, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (οικο-
δομική δραστη-
ριότητα). 

  

         
20 Το καθαρό εισόδημα στις αμοιβές αρχι-

τεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη 
μελετών και σχεδίων οικοδομικών και 
λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη 
της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέ-
λεσης και την ενέργεια πραγματογνωμο-
συνών και διαιτησιών σχετικά με αυτά τα 
έργα, υπολογίζεται με τη χρήση συντελε-
στή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές 
τους, ως εξής: 
α) με συντελεστή 38% για μελέτη, επί-

βλεψη κτιριακών έργων, 
β) με συντελεστή 22% για μελέτη, επί-

βλεψη χωροταξιών, πολεοδομικών, 
συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων 
και για ακαθάριστες αμοιβές από 
διεύθυνση εκτέλεσης έργου, 

γ) με συντελεστή 26% για μελέτη, επί-
βλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 

δ) με συντελεστή 17% για μελέτη, επί-
βλεψη τοπογραφικών έργων και 

ε) με συντελεστή 60% για ακαθάριστες 

 Αρχιτέκτονες μη-
χανικοί. 

ΚΦΕ (άρθρο 
49, παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών 
που προσφέρουν ανεξάρτητες υπηρε-
σίες σε οργανωμένα γραφεία με τη 
χρησιμοποίηση της υποδομής και της 
οργάνωσης των γραφείων του εργοδό-
τη και για την ενέργεια πραγματογνω-
μοσυνών και διαιτησιών σχετικά με 
αυτά τα έργα. 

         
21 Τα καθαρά κέρδη των κοινωνιών αστικού 

δικαίου που εκμεταλλεύονται μέχρι και 
δύο (2) φορτηγά ή επιβατικά αυτοκίνητα 
δημόσιας χρήσης, καθώς και των λοιπών 
υπόχρεων που αναφέρονται στην παρ. 4 
του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (προ-
σωπικές εταιρείες κ.λπ.) που εκμεταλ-
λεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας 
χρήσης, φορολογούνται στο όνομα των 
μελών τους με βάση το ποσοστό συμμε-
τοχής τους και όχι στο όνομα του νομι-
κού προσώπου. 

 Κοινωνίες αστικού 
δικαίου που εκμε-
ταλλεύονται μέχρι 
δύο επιβατικά αυ-
τοκίνητα δημόσιας 
χρήσης, προσωπι-
κές εταιρείες κ.λπ. 
που εκμεταλλεύο-
νται μέχρι ένα ε-
πιβατικό αυτοκί-
νητο ΔΧ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
64, παρ. 7, 
περ. α, β) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (μετα-
φορές). 

  

         
22 Φορολογούνται με αναλογικό συντελεστή 

15%, οι αμοιβές που αποκτά το ιπτάμε-
νο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας. 
Επίσης, ο φόρος στις αμοιβές που απο-
κτούν οι αξιωματικοί του εμπορικού 
ναυτικού και το κατώτερο πλήρωμα από 
την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά 
πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντε-
λεστή 3% και 1% αντίστοιχα. 

Η ρύθμιση ισχύει για αμοι-
βές από την παροχή υπη-
ρεσιών σε εμπορικά πλοία 
ή σε αεροσκάφη. 

Αξιωματικοί του 
εμπορικού ναυτι-
κού και κατώτερο 
πλήρωμα και ι-
πτάμενο προσω-
πικό της πολιτι-
κής αεροπορίας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 6  
και 7) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο προς τη 
ναυτιλία και αε-
ροπλοΐα - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

25.916 137.898.526 

         
23 Φορολογείται αυτοτελώς και με συντελε-

στή 15%, πλέον εισφοράς ΟΓΑ 15% στο 
ποσό του φόρου, η νόμιμη αμοιβή όσων 
ασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση 
οικοδομών προς πώληση. 
Θεωρείται ότι η αμοιβή αυτή, αποκτάται 
στο ημερολογιακό έτος που πραγματο-
ποιείται η πρώτη πώληση από το ακίνη-

Οι δικαιούχοι να εκπόνη-
σαν μερικώς ή ολικώς τη 
μελέτη να επέβλεψαν την 
εκτέλεση των εργασιών του 
οικοδομικού έργου, με την 
ιδιότητά τους ως αρχιτέκτο-
νες ή πολιτικοί μηχανικοί. 

Ασχολούμενοι α-
τομικώς με την 
ανέγερση οικοδο-
μών προς πώληση. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

το. 
Ο φόρος υπολογίζεται στη νόμιμη αμοι-
βή, μειωμένη κατά 10%. 

         
24 Ενεργείται παρακράτηση φόρου με συ-

ντελεστή 35% με την οποία εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήμα-
τα που προκύπτουν από: 
α) τις αμοιβές μελών διοικητικού συμ-

βουλίου, 
β) τους τόκους από ιδρυτικούς τίτλους 

και προνομιούχες μετοχές, 
γ) τα ποσά που λαμβάνουν οι κάτοχοι 

ιδρυτικών τίτλων ανώνυμης εταιρείας 
κατά την εξαγορά τους από αυτή, 

δ) παροχές χρηματικής αποτίμησης που 
γίνονται από ημεδαπή ανώνυμη εται-
ρεία χωρίς νόμιμη ή συμβατική για το 
σκοπό αυτό υποχρέωση, προς πρόσω-
πα τα οποία την εκπροσωπούν νόμι-
μα. 

Οι αμοιβές και οι τόκοι, να 
εκπίπτουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 105 του ΚΦΕ από 
τα ακαθάριστα έσοδα. 

Μέλη διοικητικού 
συμβουλίου ΑΕ, 
κάτοχοι ιδρυτικών 
τίτλων ΑΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
54, παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
25 Ενεργείται παρακράτηση φόρου με συ-

ντελεστή 25% με εξάντληση της φορολο-
γικής υποχρέωσης για τα εισοδήματα 
από τους μισθούς και κάθε είδους απο-
λαβές που καταβάλλονται από εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της 
για υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτήν, 
εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για 
τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός 
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Εταίροι περιορι-
σμένης ευθύνης. 

ΚΦΕ (άρθρο 
55, παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
26 Η τεκμαρτή δαπάνη ΕΙΧ για εταίρους, 

διαχειριστές, προέδρους εταιρειών κ.λπ. 
δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη με-
γαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύ-
πτει από αυτοκίνητο της εταιρείας. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
εκπρόσωποι των 
εταιρειών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

27 Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών 
και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινή-
των, στον υπολογισμό της ετήσιας τεκ-
μαρτής δαπάνης, λαμβάνεται υπόψη το 
αυτοκίνητο που έχει τη μεγαλύτερη τεκ-
μαρτή δαπάνη. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
εκπαιδευτές οδη-
γών ή φορείς επι-
χειρήσεων ενοικί-
ασης αυτοκινήτων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ        
         

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 (περίθαλ-
ψη). 

 459.204 

         
 Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ        
         

1 Ισχύουν μειωμένοι κατά 30% συντελε-
στές ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών που 
γίνονται στα νησιά των νομών: Δωδεκα-
νήσου. Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων 
και στα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμο-
θράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο. 
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. 

Εισαγωγές και ενδοκοινοτι-
κές αποκτήσεις αγαθών που 
γίνονται απ’ ευθείας στα 
νησιά. Παραδόσεις, που 
πραγματοποιούνται από 
υποκείμενο εγκατεστημένο 
στα νησιά, αγαθών, που 
βρίσκονται στα νησιά. Πα-
ραδόσεις από τη λοιπή Ελ-
λάδα προς υποκείμενο ε-
γκατεστημένο στα νησιά με 
απόδειξη 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, Χίου κ.λπ. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
21) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικό-
τητας των επι-
χειρήσεων των 
νησιών και αντι-
στάθμιση του 
αυξημένου κό-
στους μεταφο-
ράς των αγαθών 
στα νησιά - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο). 

 280.898.198 
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7. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

 Δ. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-
ας, οχήματα που ανήκουν στους αρχη-
γούς των ξένων διπλωματικών αποστολών 
που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα, 
στο επίσημο διπλωματικό προσωπικό 
των ξένων πρεσβειών που βρίσκονται 
στην Ελλάδα και στους ξένους έμμισθους 
γενικούς πρόξενους, όταν πρόκειται 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. 2367/73 
(άρθρο 17), 
όπως αντικα-
ταστάθηκε 
με το άρθρο 
8 του ΑΝ 
236/67 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 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 
έναντι υπηρεσίες. 

Α.Ν. 154/67 
(άρθρο 8) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
 Ε.  ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-

ΤΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από την εφάπαξ εισφορά 

τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή-
σης, αυτά που προορίζονται για την α-
ποκομιδή απορριμμάτων (απορριμματο-
φόρα). 

Να προορίζονται για την 
αποκομιδή απορριμμάτων. 

Ιδιοκτήτες φορτη-
γών απορριμμα-
τοφόρων. 

Ν. 1959/91 Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον   

         
2 Απαλλάσσονται από την εφάπαξ εισφορά 

βυτιοφόρα αυτοκίνητα και τρίτροχα ιδιω-
τικής χρήσης, που προορίζονται, απο-
κλειστικά και μόνο, για τη μεταφορά πό-
σιμου ύδατος σε περιοχή μη υδρευόμε-
νη.  

α)  Να προορίζονται για 
μεταφορά πόσιμου ύ-
δατος. 

β)  Να υδροδοτούν περιο-
χή μη υδρευόμενη. 

Ιδιοκτήτες φορτη-
γών υδροφόρων. 

Ν. 1959/91 Απεριόρι-
στη 

Λόγω επιδιωκό-
μενου σκοπού. 
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7. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

3 Απαλλάσσονται από την εισφορά που 
προβλέπεται στο ν. 383/76 τα ρυμουλ-
κούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα 
κάθε κατηγορίας. 

Να ανήκουν σε μεμονωμέ-
νους αυτοκινητιστές ή σε 
μεταφορικές επιχειρήσεις 
του ν. 383/76 τα οποία έ-
χουν χαρακτηρισθεί ως α-
νεξάρτητες μονάδες με α-
ντίστοιχη άδεια κυκλοφορί-
ας. 

Κάτοχοι αυτοκινή-
των ή μεταφορικές 
εταιρείες. 

Ν. 1959/91 Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση. 

  

         
 ΣΤ.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ        
         

1 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου οι 
εξοφλητικές αποδείξεις αντασφαλίστρων 
και αντασφαλιστικών αποζημιώσεων κα-
ταβαλλομένων σε ασφαλιστές για αντα-
σφαλίσεις στην Ελλάδα. 

 Ασφαλιστές ΝΔ 60/46 
(άρθρο 30) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 10.700.000 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα χρηματικά ποσά που 
καταβάλλονται λόγω δωρεάς  στο Δημό-
σιο, σε ΟΤΑ, αθλητικά σωματεία, ημεδα-
πά νπδδ και ημεδαπά νπιδ που νόμιμα 
συνιστώνται και επιδιώκουν κοινωφελείς 
σκοπούς, η αξία των ιατρικών μηχανη-
μάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων 
που δωρίζονται σε κρατικά και δημοτικά 
νοσηλευτικά ιδρύματα.  Επίσης, εκπί-
πτουν τα χρηματικά ποσά που καταβάλ-
λονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή 
ιδρύματα, τα μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα σωματεία παροχής υπηρεσιών εκ-
παίδευσης και χορηγίας υποτροφιών, 
τους ιερούς  ναούς, τις ιερές μονές του 
Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο, την Ιερή Μονή Σινά, την Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Αλβανίας. 
Η αξία των κινητών μνημείων, όπως αυτά 
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, 
που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο 
Δημόσιο ή σε μουσεία αναγνωρισμένα 
από τον Υπουργό Πολιτισμού σύμφωνα 
με την ίδια νομοθεσία.  Το ποσό που 
αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσο-
στό 15% του συνολικού καθαρού εισο-
δήματος ή κερδών που προκύπτουν από 
τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιό-
δου από τα ακαθάριστα έσοδα της ο-
ποίας εκπίπτει. 

Η μεταβίβαση ή η δωρεά να 
γίνεται προς το Δημόσιο, τα 
ΑΕΙ, τα κρατικά και δημο-
τικά νοσηλευτικά ιδρύματα, 
τα νοσοκομεία που αποτε-
λούν νπιδ και επιχορηγού-
νται από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, το Ταμείο Αρ-
χαιολογικών Πόρων, αθλη-
τικά σωματεία που είναι 
αναγνωρισμένα από τη ΓΓΑ 
όταν οι δωρεές προορίζονται 
για την ανάπτυξη των ερασι-
τεχνικών τους τμημάτων ή 
σε μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα νπιδ που επιδιώ-
κουν σκοπούς κοινωφελείς 
κ.λπ. 
Το συνολικό ποσό των δω-
ρεών να μην υπερβαίνει το 
ποσό των καθαρών κερδών. 

Εμπορικές επιχει-
ρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. α, υ-
ποπ. γγ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
2 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ασφάλιστρα που κατα-
βάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική 

Τα ασφάλιστρα να κατα-
βάλλονται για ομαδική α-
σφάλιση ζωής του εργατοϋ-

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31 παρ. 1, 
περ. α, υ-

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για 
πρόσθετη ασφά-
λιση προσωπι-
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού 
προσωπικού τους, στην έννοια της ο-
ποίας περιλαμβάνεται και η χορήγηση 
εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλό-
μενης παροχής σε χρήματα μετά το χρό-
νο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδό-
τησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς 
και κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνων 
τυχαίων συμβεβηκότων. 

παλληλικού προσωπικού. 
Το ποσό της έκπτωσης αυ-
τής δεν μπορεί να υπερβεί 
για καθένα από τους ασφα-
λισμένους τα χίλια πεντα-
κόσια (1.500) ευρώ. 

ποπ. δδ) κού – Κοινωνική 
πολιτική. 

         
3 Ειδικά για τον υπολογισμό των καθαρών 

κερδών επιχειρήσεων επιτρέπεται για την 
κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων πελατών 
τους να ενεργείται έκπτωση από 1% έως 
2% επί των ακαθάριστων εσόδων τους. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. θ) 
Αριθ. 2 Πρά-
ξη Νομοθετ. 
Περιεχομέ-
νου (ΦΕΚ 
181Α/16-9-
09) 

Απεριόρι-
στη 

Κάλυψη κινδύ-
νου από επι-
σφαλείς απαιτή-
σεις - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

  

         
4 Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρή-

σεων ανακύκλωσης απορριμμάτων συ-
σκευασίας εκπίπτουν οι παροχές σε εί-
δος ή σε χρήμα που πραγματοποιούν για 
τους σκοπούς του ν. 2939/01 προς ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
ή άλλους αρμόδιους φορείς διαχείρισης 
αποβλήτων που αναφέρονται στην 
69728/824/1996 (ΦΕΚ 358 Β΄) υπουρ-
γική απόφαση ή άλλες σχετικές διατά-
ξεις, καθώς και των σχετικών με αυτές 
δαπανών που πραγματοποιούνται. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις ανακύκλω-
σης απορριμμά-
των συσκευασίας 
ή ίδιες επιχειρή-
σεις με μορφή 
προσωπικής εται-
ρείας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. λ) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
διαδικασία ανα-
κύκλωσης προ-
ϊόντων - Περι-
βάλλον. 

  

         
5 Έχουν δυνατότητα να αποσβένονται εξ 

ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την 
οποία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε 
λειτουργία, τα πάγια στοιχεία των οποίων 
η αξία κτήσης έκαστου είναι μέχρι 1.200 
ευρώ. 

α) Η αξία κτήσης έκαστου 
πάγιου στοιχείου να εί-
ναι μέχρι 1.200 ευρώ. 

β) Τα πάγια να μην 
προέρχονται από εξω-
χώριες εταιρείες. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση φο-
ρολογικού συ-
στήματος και 
περιστολή της 
φοροδιαφυγής 
λόγω τυχόν υ-
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
περτιμολογήσε-
ων - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

         
6 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων που υποβάλλονται σε φο-
ρολογία, τα ποσά για την αγορά ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, 
που παρέχονται στους υπαλλήλους της 
επιχείρησης για τηλεργασία (εφάπαξ αντί 
διενέργειας αποσβέσεων) 

Να αποτελούν δαπάνες για 
αγορά ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών που προορίζονται 
για τηλεργασία. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ιθ) 

Απεριόρι-
στη 

Αναγνώριση δα-
πανών που γίνο-
νται για την α-
πόκτηση εισο-
δήματος.  Κίνη-
τρο για τηλεργα-
σία - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

  

         
7 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι δαπάνες επιστημονικής 
και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο 
πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση τις 
δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, 
οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία 
(3) χρόνια. 

Κριτήρια χαρακτηρισμού 
καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Βιομηχανί-
ας, Ενέργειας και Τεχνολο-
γίας. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ια) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (έρευ-
να). 

  

         
8 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά των προβλέψεων 
για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξό-
δου από την υπηρεσία. 

Το προσωπικό αποζημιώνε-
ται λόγω συνταξιοδότησης. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ιε) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
9 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι ζημιές που προκύπτουν 
από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι ο-
ποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη 
κινδύνου. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ιζ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
10 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται σε άγαμα τέκνα του προσωπικού 
μέχρι 25 ετών, μέχρι ποσού 3.000 ευρώ 

Θάνατος του γονέα λόγω 
ανωτέρας βίας εντός της ε-
πιχείρησης. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. κ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
για κάθε τέκνο. 

         
11 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα έξοδα διανυκτέρευσης 
σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, α-
ντιπροσώπων κ.λπ. 

Το ξενοδοχείο ευρίσκεται 
εντός του νομού στη χωρική 
αρμοδιότητα του οποίου εί-
ναι εγκατεστημένη η έδρα ή 
υποκατάστημα της επιχεί-
ρησης που επιβαρύνεται με 
τα πιο πάνω έξοδα. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. μ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
12 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται για επιμόρφωση προσωπικού. 

Επιμόρφωση συναφής με το 
αντικείμενο εργασιών της 
επιχείρησης. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ν) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (επι-
μόρφωση εργα-
ζομένων). 

  

         
13 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η 
επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου 
κατοικίας των εργαζομένων σε αυτή. 

Τα ποσά αυτά υπόκεινται 
σε φορολογία σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 45 
του ΚΦΕ. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ξ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
14 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η 
επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονη-
πιακούς σταθμούς. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ο) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (παιδική 
μέριμνα). 

  

         
15 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται ως βραβεία σε εργαζόμενους λόγω 
εξαιρετικών επιδόσεων στα ΑΕΙ. 

Μέχρι τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ για κάθε ερ-
γαζόμενο. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. π) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
16 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται για αγορά ειδικής ενδυμασίας του 
προσωπικού για λόγους υγιεινής, ασφά-
λειας κ.λπ. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ρ) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία (υγιεινή 
και ασφάλεια). 

  

         
17 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται στα στελέχη για δαπάνες ταξιδιών 
στην αλλοδαπή. 

Ο σκοπός του ταξιδιού να 
συνδέεται με την ασκούμε-
νη δραστηριότητα της επι-
χείρησης. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. σ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

18 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων τα ενοίκια που καταβάλλει 
για τη διαμονή εργαζομένων της σε ξενο-
δοχεία κ.λπ., λόγω εκτός έδρας εργασίας 
τους. 

Η απόσταση του τόπου ερ-
γασίας και προσωρινής δι-
αμονής πρέπει να απέχει 
από τη μόνιμη κατοικία του 
εργαζόμενου εκατό (100) 
χιλιόμετρα και άνω. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. τ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
19 Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων το ανταποδοτικό τέλος λό-
γω συμμετοχής της σε συλλογικό σύστη-
μα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευα-
σιών και άλλων προϊόντων. 

Με τις διατάξεις του ν. 
2939/01. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. υ) 

Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον (α-
νακύκλωση). 

  

         
20 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα δώρα προς πελάτες, ε-
φόσον φέρουν την επωνυμία της. 

Να έχει καταβληθεί δημο-
τικό τέλος για τη συνολική 
αξία των δώρων αυτών.  Το 
ποσό δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα δεκαπέντε (15) 
ευρώ για κάθε δώρο χωρι-
στά. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. φ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
21 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι παροχές σε χρήμα ή σε 
είδος προς τους εργαζόμενους λόγω επι-
βράβευσης της απόδοσής τους. 

Να έχουν καταβληθεί οι 
ασφαλιστικές εισφορές. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. χ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
22 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται για έξοδα κινητής τηλεφωνίας σε 
ποσοστό 50% αυτών. 

Οι λογαριασμοί τηλεφωνίας 
να μην υπερβαίνουν τον α-
ριθμό των εργαζομένων. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ψ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
23 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι δαπάνες οργάνωσης ε-
νημερωτικών ημερίδων για τους εργαζό-
μενους ή τους πελάτες. 

Οι ημερίδες να πραγματο-
ποιούνται στο νομό που ε-
δρεύει η επιχείρηση ή τα 
υποκαταστήματά της. 

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ω) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
24 Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογι-

στών και του λογισμικού μπορεί να γίνε-
 Ελεύθεροι επαγ-

γελματίες, ατομι-
ΠΔ 299/03 
(άρθρο 11 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη σύγ-
χρονης τεχνολο-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της 
οποίας τίθενται σε λειτουργία. 

κές επιχειρήσεις, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. νομικά 
πρόσωπα. 

παρ. 5) γίας - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

         
25 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). 

  

         
26 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 
(ΑΜΕΑ). 

  

         
27 Απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας 

οι μεταβιβάσεις, που γίνονται μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2000, ατομικών επιχει-
ρήσεων ή μεριδίου ομόρρυθμων ή ετε-
ρόρρυθμων εταιρειών από γονέα προς τα 
τέκνα ή από σύζυγο σε σύζυγο λόγω συ-
νταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος. 

Οι μεταβιβάσεις να γίνονται 
από επαχθή αιτία μετά την 
31 Δεκεμβρίου 2000. 

Φορείς ατομικών 
επιχειρήσεων κά-
τοχοι εταιρικών 
μεριδίων. 

ΚΦΕ (Άρθρο 
13, παρ. 1, 
περ. α, 
υποπ. ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι φορολογι-
κής δικαιοσύνης 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ενί-
σχυση μικρομε-
σαίων επιχειρή-
σεων). 

  

         
28 Φορολόγηση της πραγματικής αξίας πώ-

λησης ολόκληρης επιχείρησης, υποκα-
ταστήματος επιχείρησης, εταιρικών με-
ρίδων ή μεριδίων κ.λπ. που γίνεται σε 
συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ και Β΄ 
κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 

 Φορείς ατομικών 
επιχειρήσεων κά-
τοχοι εταιρικών 
μεριδίων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 1, 
περ. α,  
υποπ. ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ενί-
σχυση μικρομε-
σαίων επιχειρή-
σεων).. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
2961/01 με συντελεστές 1,2% και 2,4% 
αντίστοιχα (αντί φορολογίας της υπερα-
ξίας με συντελεστή 20%). 

         
29 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η 

υπερτίμηση από την αναγκαστική απαλ-
λοτρίωση ακινήτου. 

α) Το ακίνητο να ιδιοχρη-
σιμοποιείται ή να έχει 
ιδιοχρησιμοποιηθεί για 
την άσκηση του αντι-
κειμένου των εργασιών 
της εμπορικής επιχεί-
ρησης. 

β) Να εμφανίζεται σε ιδιαί-
τερο λογαριασμό αφο-
ρολόγητου αποθεματι-
κού. 

Προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
28, παρ. 3 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής δι-
καιοσύνης – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
30 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 παραγράφου 3 του 
άρθρου 29 του ν. 2545/97, σε επιχείρη-
ση-φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης 
των ΠΟΤΑ. 

Εμφάνιση της υπεραξίας σε 
ιδιαίτερο λογαριασμό αφο-
ρολόγητου αποθεματικού. 

Επιχειρήσεις ΚΦΕ (άρθρο 
28, παρ. 3 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
σμός). 

  

         
31 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 εισοδήματος. 

Εμφάνιση της υπεραξίας σε 
ιδιαίτερο λογαριασμό αφο-
ρολόγητου αποθεματικού. 

Επιχειρήσεις ΚΦΕ (άρθρο 
28, παρ. 3, 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
ταμειακής ρευ-
στότητας των ε-
πιχειρήσεων – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
32 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα κέρδη από την πώληση μετοχών 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή 
σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε 

Τα κέρδη να εμφανίζονται 
σε λογαριασμό ειδικού α-
ποθεματικού με προορισμό 
το συμψηφισμό τυχόν ζη-

Ατομικές επιχει-
ρήσεις, ομόρρυθ-
μες, ετερόρρυθ-
μες, κοινοπραξίες, 

ΚΦΕ (άρθρο 
38, παρ. 1, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
χρηματιστηρια-
κής αγοράς – 
Οικονομικές 

6 
(εκτός ατομι-
κών επιχειρή-
σεων). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματι-
στηριακό θεσμό σε τιμή ανώτερη της τι-
μής απόκτησής τους, τα οποία προκύ-
πτουν από βιβλία τρίτης κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). 

μιών που θα προκύψουν 
στο μέλλον από την πώληση 
εισηγμένων ή μη μετοχών 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Σε περίπτωση διανομής ή 
διάλυσης της επιχείρησης 
φορολογείται με τις γενικές 
διατάξεις. 
Για μετοχές που έχουν α-
ποκτηθεί μέχρι 31/03/09. 

κοινωνίες και α-
στικές εταιρείες 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που 
τηρούν βιβλία τρί-
της κατηγορίας 
του ΚΦΣ. 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
33 Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου (4% ή 

8%) στις επιχειρήσεις που παρέχουν α-
γαθά ή υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσί-
ου όταν δεν απαιτείται σύμβαση για την 
προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και η 
καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, 
δεν υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ. 

 Επιχειρήσεις ΚΦΕ (άρθρο 
55, παρ. 1, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή γρα-
φειοκρατίας και 
απλοποίηση του 
συστήματος – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
34 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. 

  

         
35 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, τέλος 
χαρτοσήμου και κάθε άλλο τέλος υπέρ 
του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός από το φό-
ρο προστιθέμενες αξίας, εφόσον η επιβο-
λή του προβλέπεται από τις ισχύουσες 

 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. 

  

382 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
διατάξεις. 

         
36 Απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη 

από την πώληση των ακινήτων στην εται-
ρεία ειδικού σκοπού της παρ. 6 του άρ-
θρου 11 του ν. 3156/03. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις, προσωπι-
κές εταιρείες. 

Ν. 3156/03 
(άρθρο 14, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικό-
τητας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
37 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. 

  

         
38 Η κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων 

εφαρμόζεται και στις ατομικές εμπορικές 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες 
σε οικισμούς με πληθυσμό, σύμφωνα με 
την τελευταία απογραφή, κάτω από χίλι-
ους (1.000) κατοίκους, εκτός αν οι οικι-
σμοί αυτοί έχουν χαρακτηρισθεί τουρι-
στικοί τόποι. 

 Ατομικές επιχει-
ρήσεις εγκατεστη-
μένες σε οικι-
σμούς έως 1.000 
κατοίκων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση του 
μικρού μεγέ-
θους επιχειρή-
σεων - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις). 

5.478 393.029 

         
39 Για νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και 

κοινωνίες αστικού δικαίου οι συντελεστές 
φορολογίας μειώνονται κατά 40% για τα 
κέρδη που προκύπτουν από δραστηριό-
τητες οι οποίες ασκούνται σε νησιά με 
πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Οι δραστηριότητες των νο-
μικών προσώπων να ασκού-
νται σε νησιά με πληθυσμό 
κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Νομικά πρόσωπα, 
κοινοπραξίες και 
κοινωνίες αστικού 
δικαίου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
118, παρ. 2) 

Έως το 
2015. 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

543 713.950 

         
40 Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου 

των ακινήτων δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερο από το φόρο που αναλογεί στο 
συνολικό καθαρό εισόδημα. 

 ΟΕ, ΕΕ, κοινο-
πραξίες κ.λπ. που 
έχουν εισόδημα 
από ακίνητα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
10, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω μη ύπαρ-
ξης κύριου φό-
ρου δεν βεβαιώ-
νεται συμπλη-
ρωματικός φό-
ρος – Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

826 516.798 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
41 Ειδικά, προκειμένου για τις ομόρρυθμες 

και ετερόρρυθμες εταιρείες και κοινωνίες 
κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μετα-
ξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και 
ανήλικοι, ο φόρος υπολογίζεται επί των 
κερδών που απομένουν μετά την αφαί-
ρεση επιχειρηματικής αμοιβής για μέχρι 
τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά 
πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς 
φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα πο-
σοστά συμμετοχής. 
Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται 
με την εφαρμογή του ποσοστού συμμε-
τοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο 
πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των 
κερδών της εταιρείας ή κοινωνίας που 
δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή 
της. 

 ΟΕ, ΕΕ, κοινωνίες 
κληρονομικού δι-
καίου, στις οποίες 
μεταξύ των κοινω-
νών περιλαμβάνο-
νται και ανήλικοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
10, παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του προ-
σωπικού χαρα-
κτήρα των εται-
ρειών αυτών, ένα 
μέρος των κερ-
δών τους φορο-
λογείται στο ό-
νομα των φυσι-
κών προσώπων 
εταίρων ή κοι-
νωνών αυτών – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

159.809 87.197.046 

         
42 Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως 

εισόδημα και με συντελεστή 20%, κάθε 
κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από 
μεταβίβαση 
α) ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα 

στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυ-
μία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή υποκα-
ταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό 
ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 9 του ΚΒΣ, 

β) εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, καθώς 
και ποσοστών σε κοινωνία αστικού δι-
καίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγ-
γελμα ή σε κοινοπραξία της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ.  Με 
μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή με-
ριδίων, εξομοιώνεται και η μη συμμε-
τοχή εταίρου στην αύξηση του κεφα-
λαίου προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ. 

 Ιδιοκτήτες ή κάτο-
χοι μεταβιβαζόμε-
νων εταιρικών με-
ριδίων, επιχειρή-
σεων, προνομίων 
εταιρικών μερίδων 
ή μεριδίων κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 1α, 
υποπ. αα 
και ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση συ-
στήματος – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
43 Φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόμενο ως 

εισόδημα και με συντελεστή 20% κάθε 
κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από 
την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς 
κάθε δικαιώματος το οποίο είναι συνα-
φές με την άσκηση της επιχείρησης ή 
του επαγγέλματος. 

 Ιδιοκτήτες επιχει-
ρήσεων, κάτοχοι 
δικαιωμάτων κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 1, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση συ-
στήματος - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
44 Δυνατότητα αυτοτελούς φορολόγησης των 

εισοδημάτων από σύνταξη μελέτης - επί-
βλεψη ανέγερσης οικοδομής με συντελε-
στή 15% στο όνομα της επιχείρησης στην 
οποία συμμετέχει ή είναι μισθωτός ο συ-
ντάξας τη μελέτη αρχιτέκτων ή πολιτικός 
μηχανικός πλέον εισφοράς 15% στο πο-
σό του φόρου. 

Υποβολή δήλωσης στην αρ-
μόδια ΔΟΥ πριν από την 
έκδοση της πολεοδομικής 
άδειας. 

Επιχειρήσεις ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 4, 
5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικιστική ανά-
πτυξη. 

  

         
45 Αυτοτελής φορολόγηση της αξίας μετα-

βίβασης οχήματος ή μοτοσικλέτας με 
συντελεστή 30%. 

Αφορά τα αυτοκίνητα που 
δεν είναι δημόσιας χρήσης, 
για τα οποία ισχύουν οι δι-
ατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 2579/98 μέχρι 
31/12/2009. 

Επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία Α’ 
και Β’ κατηγορίας 
του ΚΒΣ. 

Ν. 1146/72 
(άρθρο 5, 
παρ. 2) 
Ν. 1160/81 
(άρθρο 7, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
46 Επιβολή εφάπαξ πάγιου ποσού φόρου σε 

κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας 
χρήσης με ή χωρίς την άδειά του με εξά-
ντληση της φορολογικής υποχρέωσης για 
την υπεραξία του οχήματος ή της αδείας. 

 Επιχειρήσεις που 
μεταβιβάζουν αυ-
τοκίνητα δημόσιας 
χρήσης. 

Ν. 2579/98 
(άρθρο 10, 
παρ. 1, 2, 7) 
Ν. 3522/06 
(άρθρο 4, 
παρ. 1) 
Ν. 3763/09 
(άρθρο 2, 
παρ. 3) 

Για μετα-
βιβάσεις 
που πραγ-
ματοποι-
ούνται μέ-
χρι 
31/12/09. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
47 Δεν εφαρμόζεται τεκμήριο στην αγορά 

πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρή-
σης. 

 Εμπορικές ή γε-
ωργικές επιχειρή-
σεις και ελεύθεροι 
επαγγελματίες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ιδ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
48 Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της 

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. 

α) Υπολογισμός αφορολό-
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. 

Επιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 
1262/82 (βιομη-
χανικές, βιοτεχνι-
κές, γεωργικές 
κ.λπ.) 

Ν. 1262/82 
(άρθρο 12 
παρ. 2) 

Μέχρι να 
καλυφθεί 
η ακάλυ-
πτη αξία 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

3 24.985 

         
49 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 (camp-
ing) και τα κέντρα χειμερινού τουρισμού 
ισχύουν οι παραπάνω συντελεστές α’ 
βάρδιας. 

Προϋποθέσεις που αφορούν 
την απασχόληση προσωπι-
κού και την κατανάλωση 
ενέργειας σύμφωνα με τις 
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. 

  

         
50 Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της 

αξίας της επένδυσης σε ποσοστό 60%, 
α) Υπολογισμός αφορολό-

γητης έκπτωσης επί της 
Επιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-

Ν. 1892/90 
(άρθρο 12, 

Μέχρι να 
καλυφθεί 

Περιφερειακή 
ανάπτυξης της 

3 
(ενότητες 3 

70.995 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
75%, 90% και 100% για τις περιοχές Β, 
Γ, Δ του ν. 1892/90 και τη Θράκη αντί-
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. 

αξίας της επένδυσης σε 
ποσοστό 60%, 75%, 90% 
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 
τις 14/4/1998. 

θρου 2 του ν. 
1892/90 με εξαί-
ρεση τις ξενοδο-
χειακές (βιομηχα-
νικές, βιοτεχνικές, 
μεταλλευτικές 
κ.λπ.) 

παρ. 2, 
περ. α) 

η ακάλυ-
πτη αξία 
της επέν-
δυσης. 

χώρας και 4, περι-
λαμβάνονται 
0Ε, ΕΕ, κοι-
νοπραξίες). 

         
51 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) Υπολογισμός 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 
τις 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. 

  

         
52 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χή, 70% για τη Γ περιοχή και 40% για 
τη Β περιοχή του ν. 2601/98, επί της 
αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή και 
επί του συνολικού μισθώματος της χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού όσον 
αφορά νέους και παλαιούς φορείς. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης, 
το κατά περίπτωση προβλε-
πόμενο από την παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 2601/98. 

Οι υπαγόμενες ε-
πιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 1, 2) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.  

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

24 
(ενότητες 5 
έως 26, περι-
λαμβάνονται 
ΟΕ, ΕΕ, κοι-
νοπραξίες) 

9.564.170 

         
53 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 60% 

και 40% της αξίας επένδυσης για τις πε-
ριοχές Γ και Δ του ν. 2601/98, που 
πραγματοποιείται από ξενοδοχειακές ε-

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 

Ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. α) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας και ίδρυ-
ση και επέκταση 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
πιχειρήσεις. του ν. 2601/98. ποίησης 

της επέν-
δυσης. 

ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων. 

         
54 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 60% 

της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98, που πραγματοποιεί-
ται είτε από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
οργανωμένων κατασκηνώσεων είτε με 
σκοπό τη δημιουργία νέων συμπληρω-
ματικών εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών 
μονάδων. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν.2601/98. 

Ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις οργα-
νωμένων κατα-
σκηνώσεων. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3 
περ. β) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Εκσυγχρονισμός 
τουριστικών επι-
χειρήσεων. 

  

         
55 Παροχή φορολογικής επένδυσης 100% 

της αξίας επένδυσης σε όλες τις περιοχές 
του ν. 2601/98, που πραγματοποιείται 
από τουριστικές επιχειρήσεις. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
για τη μετατροπή παραδο-
σιακών ή διατηρητέων κτι-
ρίων σε ξενοδοχειακές μο-
νάδες. 
α) 45.000 ευρώ για επεν-

δύσεις επιχειρήσεων των 
ΟΤΑ ή της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, 

β) 75.000 ευρώ για λοιπές 
επιχειρήσεις. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. γ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Αξιοποίηση πα-
ραδοσιακών κτι-
ρίων. 

  

         
56 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 70% 

της αξίας επένδυσης για συνεδριακά και 
χιονοδρομικά κέντρα, λιμένες σκαφών 
αναψυχής, κέντρα θαλασσοθεραπείας, 
τουρισμού, υγείας κ.λπ. σε όλες τις πε-
ριοχές του ν. 2601/98, που πραγματο-
ποιείται από τουριστικές επιχειρήσεις. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν. 2601/98. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3,  
περ. δ1) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Τουριστική ανά-
πτυξη της χώ-
ρας. 

  

         
57 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για αυτοτελή συνε-
δριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ και για α-
ξιοποίηση ιαματικών πηγών σε όλες τις 
περιοχές του ν. 2601/98, που πραγμα-
τοποιείται από τουριστικές επιχειρήσεις. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
όπως στην πιο πάνω περί-
πτωση. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3,  
περ. δ2) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-

Τουριστική ανά-
πτυξη της χώ-
ρας. 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
δυσης. 

         
58 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, για 
παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προη-
γούμενης τεχνολογίας ή νέων προϊόντων. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του ν. 
2601/98. 

Μεταποιητικές ε-
πιχειρήσεις που 
ασκούν τις δρα-
στηριότητες που 
αναφέρονται στο 
άρθρο 15 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, i) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Αύξηση της α-
νταγωνιστικότη-
τας των επιχει-
ρήσεων. 

  

         
59 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση: 
 45.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 15.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις της 
περ. γ παρ. 1 άρ-
θρου 3 ν. 
2601/98: εργα-
στήρια εφαρμογής 
βιομηχανικής ε-
νεργειακής κ.λπ. 
έρευνας. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, ii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
60 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση: 
 45.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 15.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις πα-
ροχής υπηρεσιών 
εξαιρετικά προηγ-
μένης τεχνολογίας 
της περ. δ παρ. 1 
άρθρου 3 ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, iii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
61 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ και 70% και 60% για τις περιοχές 
Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
όπως στην ανωτέρω περί-
πτωση. 

Επιχειρήσεις α-
νάπτυξης λογισμι-
κού. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, iv) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
62 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, λ, ν και τ 
της παρ. 1 του 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, v) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
για επενδύσεις που αφορούν στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, στον περιορι-
σμό της ρύπανσης του εδάφους κ.λπ. 

2601/98. άρθρου 3 του 
ν.2601/98. 

ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

         
63 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, 
για επενδύσεις που αφορούν στην αξιο-
ποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
στην υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή 
ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα 
κ.λπ. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 
2601/98. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, κ, λ, π και 
τ της παρ.1 του 
άρθρου 3 του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98, 
(άρθρο 5, 
περ. 3, 
περ. ε1, vi) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
64 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα 
για επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυ-
ση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστη-
ρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής κ.λπ. 
έρευνας. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
30.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η και θ της παρ. 
1 του άρθρου 3 
του ν. 2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, vii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Ανάπτυξη της 
έρευνας. 

  

         
65 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98, για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργει-
ας. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
για ίδρυση μονάδων ορίζο-
νται με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 2601/98. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, κ, π, τ και 
λ της παρ. 1 άρ-
θρου 3 του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε2) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Αξιοποίηση ή-
πιων μορφών ε-
νέργειας. 

  

         
66 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 50% 

της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98 για επενδύσεις που 
αφορούν σε: 
ι) δαπάνες αγοράς συστημάτων μηχα-

νοργάνωσης κ.λπ., 
ιι) δαπάνες κατασκευής αποθηκών και 

ψυκτικών θαλάμων από 5 τουλάχιστον 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) 180.000 ευρώ για δαπά-

νες της (ι) κατηγορίας, 
β) 1.500.000 ευρώ για δα-

πάνες της (ιι) κατηγορί-
ας. 

 

Εμπορικές επιχει-
ρήσεις αγοράς και 
πώλησης αγαθών. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ι) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.. 

Μηχανοργάνωση 
των επιχειρήσε-
ων. 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ΜΜΕ εμπορικές επιχειρήσεις. 

         
67 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 70% 

της αξίας επένδυσης για Β, Γ και Δ περι-
οχές του ν. 2601/98. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση-επέκταση: 
 180.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 
 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων ζ της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 ν. 
2601/98.  

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. λ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
68 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% 

της αξίας επένδυσης, για επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται στη Βιομηχανική 
Περιοχή (ΒΙΠΕ) ΕΤΒΑ, στην επαρχία 
Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποτα-
μού Αξιού του νομού Θεσσαλονίκης. 

α) Ελάχιστο ύψος επένδυ-
σης το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 2601/98. 

β) Να μην παρέχονται σε 
συγκεκριμένων επιχει-
ρήσεις ή επενδύσεις δια-
φορετικού είδους ενι-
σχύσεις. 

Οι υπαγόμενες ε-
πιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ρ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Εξαίρεση των 
νέων φορέων 
από την α’ δέ-
σμη ενισχύσεων 
(επιχορήγηση 
επενδύσεων – 
επιδότηση τό-
κων) του 
ν.2601/98. 

  

         
69 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% 

της αξίας επένδυσης για μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων του νομού Αττικής σε Βιο-
τεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) του ίδιου νομού. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση 
 μικρών και μεσαίων επι-

χειρήσεων: 135.000 ευ-
ρώ. 

β) Για ίδρυση ή επέκταση 
μεγάλων επιχειρήσεων: 

 180.000 ευρώ. 
γ) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 

Μεταποιητικές ε-
πιχειρήσεις που 
ασκούν τις δρα-
στηριότητες του 
άρθρου 15 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. φ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Παροχή κινή-
τρου για μετε-
γκατάσταση επι-
χειρήσεων του 
νομού Αττικής. 

  

         
70 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Β, 
Γ και Δ του ν. 2601/98. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση-επέκταση: 
 180.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής παραδο-
σιακών προϊόντων 
(περ. χ, παρ. 1, 
άρθρο 3  
ν.2601/98). 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. χ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

71 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 
της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χής και 70% για τις περιοχές Α, Β και Γ 
του ν. 2601/98. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
150.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις 
ναυπήγησης, επι-
σκευής και συ-
ντήρησης ξύλινων 
σκαφών παραδο-
σιακού τύπου. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. ψ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
72 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χής και 70% για τις περιοχές Α, Β και 
του ν. 2601/98. 

Μετεγκατάσταση των βυρ-
σοδεψείων από τους νομούς 
Αττικής, Θεσσαλονίκης και 
Χανίων εντός Βιομηχανικών 
και Επιχειρηματικών Περι-
οχών (ΒΕΠΕ) στις οποίες 
υφίστανται οι κατάλληλες 
υποδομές. Ελάχιστο ύψος 
επένδυσης 75.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις βυρ-
σοδεψείων. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. ω) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας. 

  

         
73 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επι-
δοτήσεις τόκων και οι επιδοτήσεις χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης. 

Η προβλεπόμενη για κάθε 
οικονομικό έτος δαπάνη σε 
βάρος του Δημοσίου για την 
καταβολή των επιχορηγή-
σεων επενδύσεων και των 
επιδοτήσεων του παρόντος 
εγγράφεται στον προϋπολο-
γισμό των δημοσίων επεν-
δύσεων. 

Επιδοτούμενοι 
επενδυτικοί φο-
ρείς του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 9, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για ε-
πενδύσεις. 

  

         
74 Τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουρ-

γούν, μετά από έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης», 
που προβλέπεται από την παρ. 19 του 
άρθρου 2 του ν. 2939/01 και τα οποία 
απομένουν μετά την αφαίρεση του 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-

Το αποθεματικό αυτό χρη-
σιμοποιείται υποχρεωτικά 
για την κάλυψη των ζημιών 
επόμενων χρήσεων. 

Επιχειρήσεις που 
λειτουργούν ως 
«Σύστημα Εναλ-
λακτικής Διαχεί-
ρισης». 

Ν. 3220/04 
(άρθρο 5) 

Μετά την  
30/12/03 

Κίνητρα για τη 
λειτουργία επι-
χειρήσεων ως 
«Σύστημα Εναλ-
λακτικής Δια-
χείρισης». 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
δήματος, εφόσον εμφανισθούν σε λογα-
ριασμό ειδικού αποθεματικού. 

         
75 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 50% 

επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυ-
σης για την περιοχή Β για πραγματοποί-
ηση επενδυτικών σχεδίων των κατηγο-
ριών 1 και 2. 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών 
σχεδίων το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3299/04. 

Επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν 
επενδυτικά σχέδι-
α, όπως αυτά ορί-
ζοντα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 
του ν. 3299/04 
για κάθε τομέα 
οικονομικής δρα-
στηριότητας. 

Ν. 3299/04 Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

 42 
(περιπτώσεις 
28, 29, 30) 

1.324.918 

         
76 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυ-
σης για τις περιοχές Α και Β για πραγ-
ματοποίηση επενδυτικών σχεδίων των 
κατηγοριών 3, 4 και 5. 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών 
σχεδίων το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3299/04. 

Επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν 
επενδυτικά σχέδι-
α, όπως αυτά ορί-
ζοντα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 
του ν. 3299/04 
για κάθε τομέα 
οικονομικής δρα-
στηριότητας. 

Ν. 3299/04 Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

   

         
77 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

επί της αξίας της ενισχυόμενης επένδυ-
σης για τις περιοχές Γ και Δ για πραγμα-
τοποίηση επενδυτικών σχεδίων των κατη-
γοριών 1, 2, 3, 4 και 5. 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών 
σχεδίων το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3299/04. 

Επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν 
επενδυτικά σχέδι-
α, όπως αυτά ορί-
ζοντα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 
του ν. 3299/04 
για κάθε τομέα 
οικονομικής δρα-
στηριότητας. 

Ν. 3299/04 Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Β. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών 
Αγώνων – Αθήνα 2004 ΑΕ. 

 Οργανωτική Επι-
τροπή Ολυμπια-
κών Αγώνων-
Αθήνα 2004. 

Ν. 2598/98 
(άρθρο 2, 
παρ.13) 

Έως τη 
λύση της 
ΟΕΟΑ – 
Αθήνα 
2004. 

Αθλητισμός.   

         
2 Τα μη διανεμόμενα κέρδη εκ της ασκή-

σεως εργασιών ναυτιλιακής τραπέζης, τα 
αγόμενα εις τα πάσης φύσεως αποθεμα-
τικά αυτής απαλλάσσονται του φόρου ει-
σοδήματος, επί 15ετία από της ενάρξεως 
λειτουργίας της τραπέζης. 

 Ναυτιλιακές τρά-
πεζες. 

ΑΝ 1321/72 
(άρθρο 14, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
3 Η εταιρεία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οι-

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

Τα επενδυτικά σχήματα 
παροχής επιχειρηματικού 
κεφαλαίου ιδρύονται ειδικά 
για το σκοπό αυτό και διέ-
πονται από τη νομοθεσία 
κράτους-μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

ΤΑΝΕΟ ΑΕ Ν. 2843/00 
(άρθρο 28, 
παρ. 9,  
περ. β) 
Ν. 2992/02 
(άρθρο 8, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη  

Λόγοι οικονομι-
κής ανάπτυξης – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο/βιομηχανία 
/βιοτεχνία). 

  

         
4 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-

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 (ε-
μπόριο/ βιομη-
χανία/ βιοτεχνί-
α). 
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ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σονται αντικειμενικά από το φόρο εισο-
δήματος. 

         
5 Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος 

οι τόκοι ομολογιακών δανείων του Δημο-
σίου διάρκειας δύο (2) ετών ή και μεγα-
λύτερης. 

Ο αρχικός κάτοχος των τίτ-
λων των δανείων αυτών δια-
κρατεί τόσο τα σώματα αυ-
τών, όσο και τα τοκομερίδιά 
τους, μέχρι την ημερομηνία 
λήξης τους. 
Έκδοση υπουργικής από-
φασης για περαιτέρω καθο-
ρισμό προϋποθέσεων. 

Νομικό πρόσωπο 
που κατέχει τους 
τίτλους (σώμα και 
τοκομερίδια) κατά 
τη δέκατη εργάσι-
μη ημέρα μετά 
την έκδοσή τους. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 12, 
παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το φόρο οι τόκοι 

που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια 
που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων σε ευρώ ή συνάλλαγμα στο 
εξωτερικό, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος 
αυτών είναι κάτοικος Ελλάδας ή αλλο-
δαπός. 

Έκδοση των όρων της εν 
λόγω τράπεζας στο εξωτερι-
κό. 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί κ.λπ. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 6, 
παρ. 3, 
περ. ζ, 
άρθρο 12, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του ανα-
πτυξιακού χα-
ρακτήρα της 
τράπεζας – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

  

         
7 Απαλλαγή της πρόσθετης αξίας που 

προκύπτει επ’ ωφελεία των μεριδιούχων 
αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά 
μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτή-
σης 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.  
Κατά το μέρος που δεν ε-
μπεριέχεται, θα φορολογεί-
ται με τις γενικές διατάξεις 
όταν κεφαλαιοποιηθεί ή δι-
ανεμηθεί στο μέλλον. 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, υποκα-
ταστήματα αλλο-
δαπών κ.λπ. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 6, 
παρ. 3, 
περ. ι) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
8 Απαλλαγή της πρόσθετης αξίας που 

προκύπτει από την εξαγορά μεριδίων 
αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιου-
σίας σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτή-

Κατά το μέρος που εμπερι-
έχεται (η πρόσθετη αξία) 
στα διανεμόμενα κέρδη του 
νομικού προσώπου (μερί-

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, υποκα-
ταστήματα αλλο-
δαπών κ.λπ. 

Ν. 2778/99 
(άρθρο 20, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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ΣΗΣ 
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– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σης τους από το φόρο εισοδήματος. 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. 

νάπτυξη. 

         
9 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 

εισοδημάτων από κινητές αξίες που α-
ποκτούν τα αμοιβαία κεφάλαια από την 
ημεδαπή ή αλλοδαπή. 

Για τους τόκους ομολογια-
κών δανείων, οι τίτλοι από 
τους οποίους προκύπτουν, 
θα πρέπει να έχουν απο-
κτηθεί τουλάχιστον 30 ημέ-
ρες πριν από το χρόνο που 
έχει ορισθεί για την εξαρ-
γύρωση των τοκομεριδίων. 

ΑΕ, ΕΠΕ, κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ, τα οποία 
είναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ. 

Ν. 3283/04 
(άρθρο 33, 
παρ. 3), ό-
πως αντικα-
ταστάθηκε 
με την παρ. 
1 του άρ-
θρου 15 του 
ν. 3522/06 
(ΦΕΚ Α’  
276). 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
10 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 Τράπεζας (Επι-
τοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου 
κατά 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., νομι-
κά πρόσωπα μερι-
διούχοι του Αμοι-
βαίου Κεφαλαίου 
Ακινήτων. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη με την 
επιφύλαξη 
αλλαγής 
του καθε-
στώτος φο-
ρολογίας 
από Σχέδιο 
Οδηγίας 
της ΕΕ. 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
11 Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

υποχρεούνται σε καταβολή φόρου με 
συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύο-
ντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου 
Αναφοράς) προσαυξανόμενου κατά μία 

 Εταιρείες επενδύ-
σεων χαρτοφυλα-
κίου. 
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
της παρ. 1 του 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
(1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται 
επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των ε-
πενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε 
τρέχουσες τιμές.  Με την καταβολή του 
φόρου (10%) από την Εταιρεία Επενδύ-
σεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση και των μετό-
χων. 

άρθρου 101 του 
ΚΦΕ, που είναι 
μέτοχοι της ΕΕΧ.  

         
12 Τα εισοδήματα που αποκτούν από κινη-

τές αξίες γενικά του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού οι εταιρείες επενδύσεων σε 
ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται του 
φόρου εισοδήματος. 

 ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα, 
μέτοχοι της Εται-
ρείας Επενδύσεων 
σε Ακίνητη Περι-
ουσία. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15, 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
13 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. Σε αντίθετη περίπτωση, παρα-
κρατείται φόρος με τις διατάξεις των άρθ.  
12 και 54 του ΚΦΕ και με αυτή την πα-
ρακράτηση εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση της εταιρείας επενδύσεων 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. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
14 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα κέρδη που προκύπτουν από την 
πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών (ΧΑ), οι οποίες έχουν 
αποκτηθεί έως 31/12/2009. 

Κέρδη που προκύπτουν 
από βιβλία Γ΄ κατηγορίας. 
Μη διανομή ή κεφαλαιο-
ποίηση, αλλά εμφάνιση σε 
λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες, 
ΕΠΕ, δημόσιες 
επιχειρήσεις, συ-
νεταιρισμοί, υπο-
καταστήματα αλ-
λοδαπών εταιρειών 
εγκατεστημένων 
στη χώρα μας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
38) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς και 
κάλυψη ζημιών 
στο μέλλον από 
την ίδια αιτία – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

286 135.552.545 
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(ευρώ) 

         
15 Τα κέρδη από τη μεταβίβαση απαιτήσε-

ων στην εταιρεία ειδικού σκοπού, η σύ-
ναψη συμβάσεων παραγώγων χρηματο-
οικονομικών μέσων ή συμβάσεων δανεί-
ων ή πιστώσεων, απαλλάσσονται από το 
φόρο εισοδήματος. 

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. 

  

         
16 Η μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών σε 

ακίνητη περιουσία, μη εισηγμένων στο 
ΧΑ, απαλλάσσεται από το φόρο της παρ. 
2 του άρθρου 13 του ν. 2238/94. 

 Εταιρείες μη ει-
σηγμένες στο ΧΑ. 

Ν. 2778/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
17 Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί απαλλάσ-

σονται του φόρου εισοδήματος για την 
υπεραξία που προκύπτει από την πώλη-
ση οικοπέδων στα μέλη τους. 

Η υπεραξία να εμφανίζεται 
σε ειδικό λογαριασμό απο-
θεματικού και να χρησιμο-
ποιηθεί μόνο για την εκτέ-
λεση έργων κοινής ωφέλει-
ας, μέσα στον οικισμό. 

Οικοδομικοί συνε-
ταιρισμοί. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Για τη σωστή 
ρυμοτόμηση, 
ασφάλεια κ.λπ. 
των οικισμών – 
Οικιστική ανά-
πτυξη (πολεοδο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
18 Απαλλάσσονται από το σχετικό φόρο ει-

σοδήματος νομικών προσώπων τα κέρδη 
που πραγματοποιούν οι εταιρείες παρο-
χής επιχειρηματικού κεφαλαίου από τη 
μερική ή ολική πώληση των μετοχών ή 
των εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων 
στις οποίες συμμετέχουν. 

Τα κέρδη να προέρχονται 
από τη συμμετοχή τους σε 
επιχειρήσεις που αναλαμ-
βάνουν επενδύσεις υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομί-
ας και να εμφανίζονται σε 
λογαριασμό ειδικού αποθε-
ματικού για την κάλυψη 
μελλοντικών ζημιών από 
την πώληση χρεογράφων.  

Εταιρείες παροχής 
επιχειρηματικού 
κεφαλαίου. 

Ν. 1775/88 
(άρθρο 5, 
παρ. 1) 
Ν. 2166/93 
(άρθρο 8, 
παρ. 15) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
19 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 

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 2, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Για την κάλυψη 
κινδύνου από 
την άσκηση σχε-
τικής επιχειρη-
ματικής δρα-
στηριότητας – 
Οικονομικές 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
επαχθούς αιτίας των Εταιρειών Αμοιβαί-
ων Εγγυήσεων (ΕΑΕ). 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
20 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα κεφαλαιακά κέρδη από συναλλα-
γές σε παράγωγα προϊόντα (των υποπε-
ριπτώσεων γγ΄ έως ζζ΄ της περίπτωσης α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
2396/1996 και της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 
3371/2005) που διαπραγματεύονται 
στην αγορά παραγώγων του ΧΑ ή σε αλ-
λοδαπό χρηματιστήριο παραγώγων ή σε 
άλλη οργανωμένη αγορά. 

Η απαλλαγή παρέχεται με 
την προϋπόθεση ότι τα κέρ-
δη εμφανίζονται σε λογα-
ριασμό ειδικού αποθεματι-
κού με προορισμό το συμ-
ψηφισμό ζημιών που τυχόν 
θα προκύψουν στο μέλλον 
από την ίδια αιτία. Σε περί-
πτωση διανομής ή διάλυσης 
της επιχείρησης τα κέρδη 
αυτά φορολογούνται. 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 38, 
παρ. 5, όπως 
αντικατα-
στάθηκε με 
την παρ. 1 
του άρθρου 
7 του 
ν.3522/06) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
αγοράς χρημα-
τιστηριακών πα-
ραγώγων – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
21 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. 

Το 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 Υπουργείο Οικονο-
μίας και Οικονομικών τρα-
πεζική εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης τράπεζας 
εσωτερικού ή εξωτερικού 
ύψους 25.000 δολαρίων 
ΗΠΑ με τον περιορισμό ότι 
δε διανέμονται. 

Ελληνικές τεχνι-
κές επιχειρήσεις. 

Ν. 4171/61 
(άρθρο 9, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
22 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) 

Απεριόρι-
στη 

Για την κάλυψη 
κινδύνου από 
την άσκηση σχε-
τικής επιχειρη-
ματικής δρα-
στηριότητας – 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
23 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 

μη διανεμομένων κερδών από την άσκη-
ση εργασιών ασφάλισης πλοίων και αε-
ροσκαφών ή από την περιουσία της επι-
χείρησης ή οποιαδήποτε άλλη πηγή που 
αφορά στις ασφαλίσεις αυτές που μετα-
φέρονται σε αποθεματικό. 

Μέχρι την εξίσωση του α-
ποθεματικού με το ύψος 
του απαιτούμενου κεφαλαί-
ου για την άσκηση ασφαλί-
σεων πλοίων και αεροσκα-
φών σύμφωνα με το άρθρο 
17 του π.δ. 400/1970 ή 
εφόσον πρόκειται για επι-
χείρηση που ασκεί μόνο 
ασφαλίσεις πλοίων και αε-
ροσκαφών προς το ύψος 
του κεφαλαίου της. 

Ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν.Δ. 551/70 
(άρθρο 3, 
παρ. γ) 
Π.Δ. 118/85 
(άρθρο 35, 
παρ. 3) 
 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση του 
κεφαλαίου των 
επιχειρήσεων 
αυτών – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
24 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). 

  

         
25 Τα 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). 

  

         
26 Απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήμα-

τος η υπεραξία που προκύπτει από την 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
της ΕΡΤ ΑΕ. 

Αποκλειστικός σκοπός η 
λογιστική αποκατάσταση 
της σχέσης ιδίων κεφαλαίων 
και μετοχικού κεφαλαίου 
του ισολογισμού. 

ΕΡΤ ΑΕ Ν. 2328/95 
(άρθρο 14, 
παρ. 21) 
Ν. 3220/04 
(άρθρο 41) 

Απεριόρι-
στη 

Λογιστική απο-
κατάσταση της 
σχέσης ιδίων 
κεφαλαίων και 
μετοχικού κε-
φαλαίου του ι-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σολογισμού της 
εταιρείας «ΕΡΤ 
ΑΕ» - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

         
27 Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις από α-

σφαλιστήρια που συνάπτει ο Οργανισμός 
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων  
(ΟΑΕΠ), απαλλάσσονται από το φόρο ει-
σοδήματος. 

 Επιχειρήσεις που 
συνάπτουν ασφα-
λίσεις με τον  
ΟΑΕΠ. 

Ν. 1796/88 
(άρθρο 16, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση εξα-
γωγών - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
28 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 
κατά τη χρήση πρώτης εφαρμογής τους. 

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες με μετοχές ει-
σηγμένες στο 
Χρηματιστήριο 
Αθηνών (ΧΑ), κα-
θώς και ανώνυμες 
εταιρείες με μετο-
χές μη εισηγμένες 
στο ΧΑ που επιλέ-
γουν τους τακτι-
κούς κατά νόμο 
ελεγκτές τους από 
το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογι-
στών (ΣΟΕΛ). 

Ν. 2992/02 
(άρθρο 1, 
παρ. 5) 

Η απαλλα-
γή αφορά 
μόνο την 
πρώτη 
χρήση ε-
φαρμογής 
των ΔΛΠ 
και δια-
χειριστικές 
χρήσεις 
που λή-
γουν μετά 
την 
31/12/02. 

Λόγω υποχρεω-
τικής εφαρμο-
γής των ΔΛΠ 
από όλες τις χώ-
ρες της ΕΕ μέ-
χρι το 2005 – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
29 Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης του πο-

σού της υπεραξίας της παρ. 1 του άρ-
θρου 15 του ν. 3229/04, αυτό δεν υπό-
κειται σε φορολογία εισοδήματος. 

Αναπροσαρμογή της αξίας 
των εδαφικών εκτάσεων. 

Τραπεζικές, α-
σφαλιστικές, ει-
σηγμένες στο ΧΑ 
ανώνυμες εταιρεί-
ες, θυγατρικές αυ-
τών. 

Ν. 3229/04 
(άρθρο 15, 
παρ. 2) 
Ν. 3296/04 
(άρθρο 29, 
παρ. 4) 
 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
30 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα κέρδη, καθώς και τα μερίσματα 
που διανέμει ναυτική εταιρεία του ν. 

 ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί κ.λπ. 

Ν. 959/79 
(άρθρο 60) 
Ν. 27/75 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
ναυτιλίας – Οι-
κονομικές σχέ-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
959/1979 που έχει υπαχθεί στο άρθρο 
25 του ν. 27/1975 και διαχειρίζεται 
πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία. 

(άρθρο 26) σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

         
31 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων που υποβάλλονται σε φο-
ρολογία τα ποσά που καταβάλλονται λό-
γω δωρεάς και ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 31 παρ. 1 περ. α΄ υποπ. γγ΄. 

Προϋποθέσεις που ορίζο-
νται με τις διατάξεις των 7 
τελευταίων εδαφίων της 
παρ. 1 του άρθρου 8 και 
της παρ. 1 του άρθρου 31 
του ν. 2238/94. 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, δημόσι-
ες επιχειρήσεις, 
αλλοδαπές επιχει-
ρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρα 
31, παρ. 1, 
περ. α,  
υποπ. γγ και 
105)  

Απεριόρι-
στη 

Εξυπηρέτηση 
κοινωνικών λό-
γων – Ειδικές 
δράσεις στο εσω-
τερικό – πολιτι-
σμός – αθλητι-
σμός. 

  

         
32 Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρή-

σεων εκπίπτει η αξία των κινητών πραγ-
μάτων, των κατοικιών και των κάθε εί-
δους εγκαταστάσεων που δωρίζουν οι ε-
πιχειρήσεις στο Ειδικό Ταμείο Αντιμετώ-
πισης Έκτακτων Αναγκών στους ΟΤΑ και 
μόνιμους κατοίκους των περιοχών που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδη-
λώθηκαν κατά το έτος 2007. 

Η αξία των κινητών πραγ-
μάτων να υπερβαίνει τα 
500 ευρώ ανά έτος. 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, δημόσι-
ες επιχειρήσεις, 
αλλοδαπές επιχει-
ρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρα 
31, παρ. 1, 
περ. α, υ-
ποπ. γγ, και 
105) 

Δωρεές 
που πραγ-
ματοποι-
ούνται από 
1/1/08  
έως  
31/12/09. 

Αντιμετώπιση 
έκτακτης ανά-
γκης – Δημόσια 
ασφάλεια και 
πολιτική προ-
στασία (πολιτική 
προστασία και 
αντιμετώπιση 
καταστροφών). 

  

         
33 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων που υποβάλλονται σε φο-
ρολογία, τα ασφάλιστρα που καταβάλ-
λουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφά-
λιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προ-
σωπικού τους, στα οποία περιλαμβάνεται 
και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιο-
δικά καταβαλλόμενης παροχής σε χρή-
μα, μετά το χρόνο συνταξιοδότησης του 
ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η κά-
λυψη θανάτου ή κινδύνων τυχαίων συμ-
βάντων. 

Το ποσό της έκπτωσης αυ-
τής δεν μπορεί να υπερβεί 
για καθένα από τους ασφα-
λιζόμενους τα 1.500 ευρώ. 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, δημόσι-
ες επιχειρήσεις, 
αλλοδαπές επιχει-
ρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. α, 
υποπ. δδ 
και 105) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρα για 
πρόσθετη ασφά-
λιση προσωπι-
κού - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη (γενι-
κός οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
34 Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης 

εκάστου είναι μέχρι 1.200 ευρώ, δύνα-
νται να αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα 
στη χρήση που αυτά χρησιμοποιήθηκαν 

Αξία κτήσης μέχρι 1.200 
ευρώ. 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα της παρ. 
1 του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση 
αποσβέσεων πα-
γίων στοιχείων 
μικρής αξίας - 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ή τέθηκαν σε λειτουργία. Οικονομικές 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

         
35 Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρή-

σεων εκπίπτουν τα ποσά για την αγορά 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογι-
σμικού που παρέχονται στους υπαλλή-
λους της επιχείρησης για τηλεργασία. 

Τηλεργασία. ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ιθ και 
105) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
τηλεργασίας - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
36 Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογι-

στών και του λογισμικού μπορεί να γίνε-
ται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της 
οποίας τίθενται σε λειτουργία. 

 ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΠΔ 299/03 
(άρθρο 11, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη σύγ-
χρονης τεχνολο-
γίας και εκσυγ-
χρονισμός των 
επιχειρήσεων - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
37 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι δαπάνες επιστημονικής 
και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο 
της πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση 
τις δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλι-
σμό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε 
τρία (3) χρόνια. 
Επιπλέον από τα καθαρά κέρδη αφαιρεί-
ται ποσοστό 50% των πιο πάνω δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση. 

Οι δαπάνες πρέπει να υ-
περβαίνουν μέσα στη χρή-
ση το μέσο όρο των αντί-
στοιχων δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν τις 
δύο προηγούμενες χρήσεις.  
Η πιστοποίηση της πραγμα-
τοποίησης των δαπανών γί-
νεται από το Υπουργείο Α-
νάπτυξης. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ια) 

Δαπάνες 
που πραγ-
ματοποι-
ούνται από 
1/1/09 
μέχρι και 
31/12/10. 

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

  

         
38 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά των προβλέψεων 
για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξό-

Το προσωπικό αποζημιώνε-
ται λόγω συνταξιοδότησης. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ιε) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
δου από την υπηρεσία. του άρθρου 101 

του ΚΦΕ. 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

         
39 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι ζημιές που προκύπτουν 
από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι ο-
ποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη 
κινδύνου. 

 ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ιζ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
40 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται σε άγαμα τέκνα του προσωπικού 
μέχρι 25 ετών. 

Θάνατος του γονέα λόγω 
ανωτέρας βίας εντός της ε-
πιχείρησης.  Το πιο πάνω 
ποσό δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει ανά ημερολογιακό 
έτος τα 3.000 ευρώ για κά-
θε δικαιούχο-τέκνο. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. κ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
41 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα έξοδα διανυκτέρευσης 
σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, α-
ντιπροσώπων κ.λπ. 

Το ξενοδοχείο ευρίσκεται 
εντός του Δήμου στη χωρι-
κή αρμοδιότητα του οποίου 
είναι εγκατεστημένη η έδρα 
ή υποκατάστημα της επι-
χείρησης που επιβαρύνεται 
με τα πιο πάνω έξοδα. 
Η αξία των δώρων που γίνο-
νται προς τα πρόσωπα αυτά 
και μέχρι 20 ευρώ για κάθε 
δωρεοδόχο. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. μ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
42 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται για επιμόρφωση προσωπικού. 

Επιμόρφωση συναφή με το 
αντικείμενο εργασιών της 
επιχείρησης. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ν) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
43 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η 
επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου 

Τα ποσά αυτά υπόκεινται 
σε φορολογία σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 45 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ξ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κατοικίας των εργαζομένων σε αυτή. του ΚΦΕ. του άρθρου 101 

του ΚΦΕ. 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

         
44 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλει η 
επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονη-
πιακούς σταθμούς. 

 ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ο) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
45 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται ως βραβεία σε εργαζόμενους λόγω 
εξαιρετικών επιδόσεων στα ΑΕΙ. 

Μέχρι τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ για κάθε ερ-
γαζόμενο. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. π) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
46 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται για αγορά ειδικής ενδυμασίας του 
προσωπικού για λόγους υγιεινής, ασφά-
λειας κ.λπ. 

 ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ρ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
47 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται στα στελέχη για δαπάνες ταξιδίων 
στην αλλοδαπή. 

Ο σκοπός του ταξιδίου να 
συνδέεται με την ασκούμε-
νη δραστηριότητα της επι-
χείρησης. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. σ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
48 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ενοίκια που καταβάλλει 
για τη διαμονή εργαζομένων της σε ξενο-
δοχεία κ.λπ. λόγω εκτός έδρας εργασίας 
τους. 

Η απόσταση του τόπου ερ-
γασίας και προσωρινής δι-
αμονής πρέπει να απέχει 
από τη μόνιμη κατοικία του 
εργαζόμενου εκατό (100) 
χιλιόμετρα και άνω. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. τ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
49 Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων το ανταποδοτικό τέλος λό-
γω συμμετοχής της σε συλλογικό σύστη-
μα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Με τις διατάξεις του  
ν.2939/01. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. υ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

50 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων τα δώρα προς πελάτες, ε-
φόσον φέρουν την επωνυμία της. 

Να έχει καταβληθεί δημο-
τικό τέλος για τη συνολική 
αξία των δώρων αυτών. Το 
ποσό δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα δεκαπέντε (15) 
ευρώ για κάθε δώρο χωρι-
στά. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. φ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
51 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι παροχές σε χρήμα ή σε 
είδος προς τους εργαζομένους λόγω επι-
βράβευσης της απόδοσής τους. 

Να έχουν καταβληθεί οι 
ασφαλιστικές εισφορές. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. χ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
52 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων τα ποσά που καταβάλλο-
νται για έξοδα κινητής τηλεφωνίας σε 
ποσοστό 50% αυτών. 

Οι λογαριασμοί τηλεφωνίας 
να μην υπερβαίνουν τον α-
ριθμό των εργαζόμενων. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ψ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
53 Εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων οι δαπάνες οργάνωσης ε-
νημερωτικών ημερίδων για τους εργαζό-
μενους ή τους πελάτες. 

Οι ημερίδες να πραγματο-
ποιούνται στο νομό που ε-
δρεύει η επιχείρηση ή τα 
υποκαταστήματά της. 

ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. ω) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
54 Για τις ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες 

εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, από τα ακα-
θάριστα έσοδα μαθηματικά αποθέματα, 
αποθεματικά, κρατήσεις για ζημιές κ.λπ. 
τα οποία ορίζονται με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 105. 

Τα αποθεματικά, οι ζημιές, 
τα καθαρά ασφάλιστρα, το 
σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων της ασφαλιστικής 
εταιρείας καθορίζεται με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 105 του ν. 
2238/94. 

Ασφαλιστικές α-
νώνυμες εταιρείες. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 105, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επι-
χειρηματικού 
κινδύνου από 
την άσκηση α-
σφαλιστικών ερ-
γασιών - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
55 Το ποσό των προβλέψεων για απόσβεση 

επισφαλών απαιτήσεων εκπίπτει από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Το 
ποσό αυτό υπολογίζεται σε ποσοστό 
0,5% επί της αναγραφόμενης στα τιμο-
λόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών 
προς επιτηδευματίες. Ειδικά για τις επι-
χειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφω-
νίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας, εκμετάλλευ-
σης συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθ-
μών, διανομής και παροχής φυσικού αε-
ρίου το ποσοστό είναι 1%. 

 ΑΕ, ΕΠΕ και λοι-
πά νομικά πρό-
σωπα της παρ. 1 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
31, παρ. 1, 
περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επι-
χειρηματικού 
κινδύνου - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

  

         
56 Οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς 
πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 
1667/86 επιτρέπεται να εκπίπτουν πο-
σοστό στο ποσό του ετήσιου μέσου όρου 
των πραγματικών χορηγήσεων. 

Για τον προσδιορισμό των 
χορηγήσεων στις οποίες α-
ναφέρεται η διάταξη αυτή 
βλέπε την παρ. 4 άρθρο 
105 του ν. 2238/94. 

Τράπεζες και πι-
στωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν 
με τη μορφή αμι-
γώς πιστωτικού 
συνεταιρισμού του 
ν. 1667/1986. 
Ναυτιλιακές τρά-
πεζες. 
Τράπεζες εξωτερι-
κού με εξαγωγικές 
δραστηριότητες. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 105, 
παρ. 4) 
Ν. 2753/99 
(άρθρο 4, 
παρ.1) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επι-
χειρηματικού 
κινδύνου από 
την άσκηση 
τραπεζικών ερ-
γασιών - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
57 Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που 

προβλέπεται στην προηγούμενη παρά-
γραφο, οι τράπεζες δικαιούνται να εκπί-
πτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, 
πρόσθετες ειδικές, κατά περίπτωση, 
προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσε-
ων κατά πελατών τους. 

Για τις απαιτήσεις έχει δια-
κοπεί ο λογισμός τόκων, 
σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα από το άρθρο 27 του 
ν. 2076/92. 
Σε περίπτωση που οι προ-
βλέψεις δεν επαληθευτούν 
και δεν διενεργηθούν ορι-
στικές εγγραφές διαγραφής 
απαιτήσεων, ισχύουν όσα 
ορίζονται στην παρ. 5 του 
άρθρου 105 του ν. 

Τράπεζες Ν. 2238/94 
(άρθρο 105, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επι-
χειρηματικού 
κινδύνου από 
την άσκηση 
τραπεζικών ερ-
γασιών Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

407 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
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ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
2238/94. 

         
58 Εκπίπτει από το συνολικό ποσό του φό-

ρου εισοδήματος της ημεδαπής μητρι-
κής ανώνυμης εταιρείας το ποσό του φό-
ρου εισοδήματος της θυγατρικής εται-
ρείας στην αλλοδαπή, το οποίο αναλογεί 
επί των διανεμηθέντων προς την ημεδα-
πή ανώνυμη εταιρεία κερδών καθώς και 
το ποσό του φόρου που ενδεχόμενα πα-
ρακρατήθηκε στα ίδια κέρδη από τη θυ-
γατρική εταιρεία, όπως αυτές ορίζονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 
2578/98. 

α) Το συνολικό εκπιπτόμε-
νο ποσό να μην υπερ-
βαίνει το ποσό του φό-
ρου που αναλογεί για το 
ίδιο εισόδημα στην Ελ-
λάδα. 

β) Η ημεδαπή ανώνυμη ε-
ταιρεία υποχρεούται επί 
δύο τουλάχιστον συνα-
πτά έτη να συμμετέχει 
κατά ποσοστό τουλάχι-
στον 15% από 1/1/07 
και 10% από 1/1/09 
στο κεφάλαιο της θυγα-
τρικής εταιρείας στην 
αλλοδαπή. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες. 

Ν. 2578/98 
(άρθρο 10, 
παρ. 3 και 
άρθρο 11) 
Ν. 3453/06 
(άρθρο 2, 
παρ. 9) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
59 Η διαγραφή τόκων από τις τράπεζες θα 

βαρύνουν τη χρήση κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα πραγματοποιηθούν. 

 Η διαγραφή των 
τόκων γίνεται υ-
πέρ των δανειολη-
πτών. 

Ν. 2789/90 
(άρθρο 30, 
παρ. 10) 

Απεριόρι-
στη 

Υπερβολικά πο-
σά τόκων που 
έχουν χρεωθεί οι 
δανειολήπτες 
(«πανωτόκια») - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
60 Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερ-

δών των επιχειρήσεων πρακτορείας επι-
χειρηματικών απαιτήσεων τρίτων επιτρέ-
πεται να ενεργείται έκπτωση, για την κά-
λυψη του κινδύνου από τη δραστηριότη-
τα αυτή, ως εξής: 
- έως 1,% επί του μέσου ετήσιου ύψους 

των ποσών που ο φορέας έχει προεξο-
φλήσει, έναντι απαιτήσεων που έχει 

Η έκπτωση αυτή φέρεται σε 
ειδικό αφορολόγητο αποθε-
ματικό, το ύψος του οποίου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ήμισυ του καταβεβλημέ-
νου μετοχικού κεφαλαίου 
των φορέων του εδαφίου β΄ 
της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 4 του ν. 1905/90 ή το 

Επιχειρήσεις 
πρακτορείας επι-
χειρηματικών α-
παιτήσεων τρίτων. 

Ν. 1905/90 
(άρθρο 6, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Για την κάλυψη 
του κινδύνου 
από τη δραστη-
ριότητα αυτή - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 
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ΣΗΣ 
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– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική 
δραστηριότητα χωρίς δικαίωμα ανα-
γωγής, 

- έως 1% επί του μέσου ετήσιου ύψους 
των ποσών των προεξοφλήσεων απαι-
τήσεων με δικαίωμα αναγωγής. 

τέταρτο του καταβεβλημέ-
νου μετοχικού κεφαλαίου 
των φορέων του εδαφίου α΄ 
της ίδιας παραγράφου. 

         
61 Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού 

κεφαλαίου για τον προσδιορισμό των φο-
ρολογικών κερδών τους έχουν το δικαίω-
μα να εκπίπτουν ποσοστό τρία στα εκατό 
του ποσού του υπολοίπου της 31ης Δε-
κεμβρίου κάθε χρόνου των συμμετοχών 
σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ε-
πενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και και-
νοτομίας και των εγγυήσεων που παρέ-
χουν προς αυτές. 

Η έκπτωση αυτή φέρεται σε 
ειδικό αποθεματικό πρό-
βλεψης για το σκοπό του 
άρθρου 1 του ν. 1775/88. 

Εταιρείες παροχής 
επιχειρηματικού 
κεφαλαίου 

Ν. 1775/88 
(άρθρο 4, 
παρ. 1, 2) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
62 Κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει 

από κοινού με την εταιρεία παροχής ε-
πιχειρηματικού κεφαλαίου στην πραγ-
ματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνο-
λογίας και καινοτομίας από επιχειρήσεις 
σύμφωνα με το εδάφιο δεύτερο, περί-
πτωση α΄ της παραγράφου 1, του άρ-
θρου 1 του ως άνω νόμου έχει δικαίωμα 
να εκπέσει από τα εισοδήματά του το 
50% της συμμετοχής του. 

Η έκπτωση αυτή δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει κά-
θε έτος το είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) της συμμετο-
χής και το πενήντα της εκα-
τό (50%) των ετήσιων συνο-
λικών εισοδημάτων. 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα. 

Ν. 1775/88 
(άρθρο 5, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για την 
πραγματοποίη-
ση των επενδύ-
σεων υψηλής 
τεχνολογίας και 
καινοτομίας - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
63 Από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας 

ειδικού σκοπού εκπίπτουν και οι τόκοι 
και τα συναφή έξοδα των δανείων, πι-
στώσεων και συμβάσεων παραγώγων 
χρηματοοικονομικών μέσων που συνο-
μολογεί. 

Στην 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 

Εταιρεία ειδικού 
σκοπού. 

Ν. 2156/03 
(άρθρο 14, 
παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
των πιο πάνω ακινήτων και 
των απαιτήσεων. 

         
64 Το 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. 

Το αφαιρούμενο συνολικό 
ποσό δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το 30% των καθαρών 
κερδών που προκύπτουν 
από τα βιβλία της επιχεί-
ρησης που προσέφερε τη 
χορηγία. 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα. 

Ν. 3525/07 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτιστικοί λό-
γοι - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη (γενι-
κός οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
65 Αυτοτελής φορολόγηση με 5% επί της 

πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
(ΧΑ) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο. 

Τα νομικά πρόσωπα της 
παρ. 1 του άρθρου 101 του 
ΚΦΕ (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) φο-
ρολογούνται με τις γενικές 
διατάξεις για το ποσό της 
υπεραξίας που προέκυψε 
από την πώληση των μετο-
χών που αναλογεί στα δια-
νεμόμενα κέρδη (μερίσματα 
κ.λπ.) και από το φόρο του 
ν.π.. αφαιρείται το μέρος 
του καταβληθέντος φόρου 
5% που αναλογεί στο δια-
νεμόμενο ποσό υπεραξίας. 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, αλλο-
δαπές επιχειρή-
σεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 2, 
106) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι απλοποί-
ησης του τρόπου 
φορολόγησης 
της πώλησης των 
εν λόγω μετοχών 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
66 Μη παρακράτηση φόρου 1%, 4% ή 8% 

κατά περίπτωση από τις δημόσιες υπη-
ρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί-
κησης, λοιπά νπδδ, κ.λπ. όταν προμη-
θεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπη-
ρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες 
ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΒΟ, καθώς 
και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πο-
λιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και την 
Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (Α-
ΝΕΜ). 

 ΕΑΒ, ΕΒΟ, 
ΠΥΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ, 
ΚΕΠΑ, ΑΝΕΜ. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 55, 
παρ. 1, 
περ. στ, 
υπ. δδ) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι απλοποί-
ησης – Άμυνα – 
Συγκοινωνίες – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
67 Οι ημεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν 

σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών 
που διανέμουν προς εταιρείες άλλων 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
των οποίων είναι θυγατρικές, με τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 
2578/1998, όπως ισχύει. 

α) Τα κέρδη να προέρχο-
νται από συμμετοχή σε 
θυγατρικές εταιρείες ε-
δρεύουσες σε κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

β) Η ημεδαπή ανώνυμη ε-
ταιρεία υποχρεούται επί 
δύο τουλάχιστον συνα-
πτά έτη να συμμετέχει 
κατά ποσοστό 15% από 
1/1/07 και 10% από 
1/1/09 στο κεφάλαιο 
της θυγατρικής εταιρεί-
ας. 

Μητρική εταιρεία 
με έδρα άλλο κρά-
τος-μέλος της ΕΕ. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 54, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ενσωμάτωση της 
οδηγίας 
90/435/ΕΟΚ 
(μητρικές-
θυγατρικές) – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
68 Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου ει-

σοδήματος στους τόκους που καταβάλλει 
ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου 
κράτους-μέλους ή σε μόνιμη εγκατάστα-
ση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους-
μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος-
μέλος. 
Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια μεταβατι-
κής περιόδου οκτώ ετών που αρχίζει από 
την 1η Ιουλίου 2005 θα ενεργείται πα-
ρακράτηση με συντελεστή 10% κατά τα 
πρώτα τέσσερα έτη και 5% κατά τα τε-
λευταία τέσσερα έτη. 

Ο δικαιούχος των τόκων 
δέχεται τις πληρωμές για 
δικό του λογαριασμό και 
όχι με την ιδιότητα του α-
ντιπροσώπου και εφόσον 
προσκομίσει σχετική βε-
βαίωση που ισχύει για δύο 
έτη από την ημερομηνία 
χορήγησής του. 

Συνδεδεμένη εται-
ρεία άλλου κρά-
τους-μέλους ή μό-
νιμη εγκατάσταση 
συνδεδεμένης ε-
ταιρείας κράτους-
μέλους ευρισκό-
μενη σε άλλο κρά-
τος-μέλος. 

Ν. 2238/04 
(άρθρο 114, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2003/ 
49/ΕΚ 
(L. 157/49) – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
69 Το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος 

των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης δεν 
υπόκειται σε φόρο στο όνομα του νομι-
κού προσώπου, αλλά στο όνομα κάθε ε-
ταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών 
που του αναλογεί από τη συμμετοχή του 

Εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης που συστήθηκαν 
με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 29 του 
ν.588/1977. 

Εταιρείες περιορι-
σμένης ευθύνης 
του ν. 588/1977 
(περιλαμβάνονται 
ΚΤΕΛ). 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 99, 
παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή διπλής 
φορολόγησης – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
στην εταιρεία. 

         
70 Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος στις 

Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) είναι τα μερίσματα 
που διανέμονται με οποιαδήποτε μορφή 
μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με 
την προσθήκη του φόρου που αναλογεί 
επί τούτων, εξαιρουμένου του τμήματος 
των μερισμάτων αυτών που περιγράφο-
νται στα άρθρο 21 του ν. 2789/90. 

 Εταιρείες Κεφα-
λαίων Επιχειρη-
ματικών Συμμετο-
χών. 

Ν. 2367/95 
(άρθρο 8 
παρ. 1) 
Ν. 2789/00 
(άρθρο 21) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
71 Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

υποχρεούνται σε καταβολή φόρου με 
συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύο-
ντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου 
Αναφοράς) προσαυξανόμενου κατά μία 
(1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται 
επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των ε-
πενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε 
τρέχουσες τιμές. Με την καταβολή του 
φόρου (10%) από την Εταιρεία Επενδύ-
σεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση και των μετό-
χων. 
Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί 
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει 
από τη δήλωση που υποβάλλεται από 
την Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακί-
ου εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν πι-
στωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμ-
ψηφισμό με επόμενες δηλώσεις.  Για τα 
διανεμόμενα μερίσματα δεν έχουν ε-
φαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 54 του ΚΦΕ. 

 Εταιρείες επενδύ-
σεων χαρτοφυλα-
κίου. 
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
της παρ. 1 του 
άρθρου 101 του 
ΚΦΕ, που είναι 
μέτοχοι της ΕΕΧ. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 4) 
Ν. 3697/08 
(άρθρο 20, 
παρ. 2 και  
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

  

         
72 Οι «ΑΕ διαχειρίσεως» υποχρεούνται σε  Αμοιβαία κεφά- Ν. 3522/06 Απεριόρι- Ανάπτυξη κεφα-   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
καταβολή φόρου, ο συντελεστής του ο-
ποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε 
ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επι-
τοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου 
αναλόγως της κατηγορίας κάθε αμοιβαί-
ου κεφαλαίου βάσει της αριθ. 
1/317/11-11-04 αποφάσεως του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς.  Με την καταβολή του φό-
ρου (10%) από την ΑΕ Διαχειρίσεως εξα-
ντλείται και η φορολογική υποχρέωση 
των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφα-
λαίου. 
Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί 
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει 
από τη δήλωση που υποβάλλεται από 
την ΑΕΔΑΚ εντός του μηνός Ιουλίου. Τυ-
χόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για 
συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις. 

λαια – ΑΕ διαχει-
ρίσεως. 
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ, τα οποία 
είναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ. 

(άρθρο 15 
παρ. 2) 
Ν. 3697/08 
(άρθρο 20, 
παρ. 1) 

στη λαιαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

         
73 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 Τράπεζας (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. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

  

         
74 Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη πε-

ριουσία υποχρεούνται σε καταβολή φό-
ρου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επι-
τοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κε-

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες επενδύσεων σε 
ακίνητα. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 8) 
Ν. 3697/08 

Απεριόρι-
στη με την 
επιφύλαξη 
αλλαγής 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ντρικής Τράπεζας (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. 
Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί 
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει 
από τη δήλωση που υποβάλλεται από 
την εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη πε-
ριουσία εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν 
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 54 
του ΚΦΕ. 

(άρθρο 20, 
παρ. 3 και 
παρ. 4) 

του καθε-
στώτος φο-
ρολογίας 
από Σχέδιο 
Οδηγίας 
της ΕΕ. 

ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

         
75 Τα 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 ΑΚΕΣ. 

 ΑΚΕΣ Ν. 2992/02 
(άρθρο 7, 
παρ. 21) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση 
δραστηριοποίη-
σης επιχειρημα-
τικών κεφαλαίων 
για την ανάπτυ-
ξη νέων επιχει-
ρήσεων – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
76 Με την καταβολή του φόρου εισοδήμα-

τος από ανώνυμες εταιρείες «ΚΤΕΛ» δεν 
Τα μερίσματα φορολογού-
νται στο όνομα του μετό-

Ανώνυμες εταιρεί-
ες ΚΤΕΛ. 

Ν. 2963/01 
(άρθρο 3, 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του γεγο-
νότος ότι τα 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
επέρχεται εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης για τα μερίσματα που δια-
νέμουν στους μετόχους. 

χου. παρ. 8) ΚΤΕΛ αποτε-
λούν ένωση ανε-
ξάρτητων ιδιο-
κτησιών – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

         
77 Για τα νομικά πρόσωπα οι συντελεστές 

φορολογίας που προβλέπονται από το 
άρθρο 109 του ν. 2238/1994 μειώνονται 
κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που 
προκύπτουν από δραστηριότητες, οι ο-
ποίες ασκούνται σε νησιά με πληθυσμό, 
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, 
κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Τα κέρδη να προκύπτουν 
από δραστηριότητες που 
ασκούνται στα εν λόγω νη-
σιά με πληθυσμό κάτω από 
3.100 κατοίκους. 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
118, παρ. 2) 
Ν. 4327/05 
(άρθρο 25, 
παρ. 1) 

Έως το 
2015. 

Κίνητρο για την 
οικονομική α-
νάπτυξη των εν 
λόγω νησιών – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

124 2.375.050 

         
78 Τα καθαρά κέρδη των νομικών προσώ-

πων από τη συνιστώμενη εταιρεία φορο-
λογούνται κατά το πρώτο οικονομικό έ-
τος με μειωμένο συντελεστή κατά δέκα 
(10) μονάδες και για το επόμενο οικονο-
μικό έτος με μειωμένο συντελεστή κατά 
πέντε (5) μονάδες. Τα ως άνω φορολογι-
κά κίνητρα εφαρμόζονται επί συγχωνεύ-
σεων επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορ-
φής, εφόσον σε αυτές δεν συμπεριλαμ-
βάνεται ΑΕ. 

Προϋποθέσεις όπως αυτές 
ορίζονται με τις διατάξεις 
των παρ. 3, 4 και 5 του άρ-
θρου 18 του ν. 3296/04 

Όλα τα νομικά 
πρόσωπα πλην 
ανωνύμων εται-
ρειών. 

Ν. 3296/04 
(άρθρο 18) 
Ν. 3756/09 
(άρθρο 20, 
παρ. 1) 

Συγχωνεύ-
σεις που 
ολοκληρώ-
νονται μέ-
χρι την 
31/12/11. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
79 Οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές μη ει-

σηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
που προέρχονται από συγχώνευση ή α-
πορροφούν άλλες εταιρείες, οποιασδήπο-
τε νομικής μορφής, φορολογούνται για 
τα κέρδη που προκύπτουν από τον πρώ-
το μετά την ολοκλήρωση του μετασχημα-
τισμού ισολογισμό με τον ισχύοντα κατά 

Προϋποθέσεις όπως αυτές 
ορίζονται με τις διατάξεις 
των παρ. 1 και 3 του άρ-
θρου 9 του ν. 2992/02. 

Ανώνυμες εταιρεί-
ες με μετοχές μη 
εισηγμένες στο 
ΧΑ, που προέρχο-
νται από συγχώ-
νευση ή απορρο-
φούν άλλες εται-
ρείες, οποιασδή-

Ν. 2992/02 
(άρθρο 9, 
παρ. 1, 3) 
Ν. 3259/04 
(άρθρο 28) 

Για μετα-
σχηματι-
σμούς που 
ολοκληρώ-
νονται μέ-
χρι και την 
31/12/05. 

Δημιουργία ι-
σχυρών οικονο-
μικών μονάδων - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
το χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης 
συντελεστή φορολογίας μειωμένο κατά 
δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες και για τα 
κέρδη που προκύπτουν από το δεύτερο 
κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες. 
Αν οι εταιρείες που μετασχηματίζονται 
έχουν καταστεί συνδεδεμένες μέχρι και 
την 31η Δεκεμβρίου 1996 εφαρμόζεται 
συντελεστής φορολογίας, μειωμένος κατά 
πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες.  

ποτε νομικής 
μορφής. 

         
80 Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου 

των ακινήτων δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερο από το φόρο που αναλογεί στο 
συνολικό καθαρό εισόδημα. 

 Όλα τα νομικά 
πρόσωπα με εισό-
δημα από ακίνη-
τα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
109, παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω μη οφει-
λής κύριου φό-
ρου - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

15.111 27.723.330 

         
81 Ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετο-

χές είναι εισηγμένες στο ΧΑ 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 ΧΑ. 

Ν. 1892/90 
(άρθρο 101) 

Απεριόρι-
στη 

Για ορθότερη 
κεφαλαιουχική 
διάρθρωση - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
82 Ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετο-

χές δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑ, 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 ΧΑ. 

2) ΕΠΕ 

Ν. 1473/84 
(άρθρο 13) 
Ν. 1892/90 
(άρθρο 101) 

Απεριόρι-
στη 

Για ορθότερη 
κεφαλαιουχική 
διάρθρωση και 
ενίσχυση με ίδια 
κεφάλαια - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
83 Ο συντελεστής φορολογίας των Εταιρειών 

Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετο-
χών (ΕΚΕΣ) ορίζεται σε 20% σε κάθε πε-

 ΕΚΕΣ Ν. 2789/00 
(άρθρο 21, 
παρ. 2, 3 

Απεριόρι-
στη 

Για αναπτυξια-
κούς λόγους -  
Οικονομικές 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ρίπτωση. και 5) σχέσεις και α-

νάπτυξη. 
         

84 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 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 
στην τελευ-
ταία παρά-
ταση με το  
άρθ. 79 του 
ν.3746/09) 

Έως 
31/12/11 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - δημιουρ-
γία μεγάλων οι-
κονομικών μο-
νάδων -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
85 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος επί της υπεραξίας που προκύπτει 
από τη μεταβίβαση των περιουσιακών 
στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη συμφω-
νία ή πράξη που απαιτείται για τη συγ-
χώνευση, τη σύσταση και το καταστατικό 
της νέας συμφωνίας των ανώνυμων τρα-
πεζικών εταιρειών. 

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 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός  
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
86 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 -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
87 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η 

υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώ-
νευση, διάσπαση, μερική διάσπαση ε-
ταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ει-

Προϋποθέσεις όπως αυτές 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του ν. 
3517/06. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες και 
εταιρείες περιορι-
σμένης ευθύνης. 

Ν. 3517/06 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σφορά ενεργητικού υπέρ της εισφέρου-
σας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή ε-
ταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 

Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

         
88 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 της ημεδαπής ανώνυ-
μης εταιρείας. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες, ε-
ταιρείες περιορι-
σμένης ευθύνης 
και αλλοδαπές 
ανώνυμες εταιρεί-
ες κρατών μελών 
της ΕΕ. 

Ν. 3517/06 
(άρθρο 2, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
89 Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η 

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. 

Η εν λόγω συμμετοχή να 
υπερβαίνει το 15%. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες και 
αλλοδαπές ανώ-
νυμες εταιρείες 
κρατών μελών της 
ΕΕ. 

Ν. 3517/06 
(άρθρο 2, 
παρ. 10) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
90 Η μετατροπή των Κοινών Ταμείων Επι-

βατικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) σε ανώνυ-
μες εταιρείες, οι εισφορές των μετόχων, η 
αυτοδίκαιη μεταβίβαση των περιουσια-
κών στοιχείων των υφισταμένων ΚΤΕΛ ή 
συνεταιρισμών μετόχων των ΚΤΕΛ ή άλ-
λης μορφής νομικών προσώπων αυτών, 

 ΚΤΕΛ και μέτοχοι 
αυτών. 

Ν. 2963/01 
(άρθρο 3,  
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
μετατροπή των 
ΚΤΕΛ σε ανώ-
νυμες εταιρείες -  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός  

  

418 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
καθώς και οι συμβάσεις εκμίσθωσης των 
λεωφορείων, απαλλάσσονται του φόρου 
εισοδήματος. 

οικονομικός 
σχεδιασμός). 

         
91 Από τη μετατροπή της Εταιρείας Κεφα-

λαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε-
ΚΕΣ) σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρη-
ματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) δεν δημι-
ουργείται καμία φορολογική υποχρέωση 
σε βάρος της ΕΚΕΣ ή του ΑΚΕΣ που 
προκύπτει από τη μετατροπή ή σε βάρος 
των μεριδιούχων του. 

 ΕΚΕΣ Ν. 2992/02 
(άρθρο 7, 
παρ. 24) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
μετατροπή -  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός  
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
92 Τα συμψηφιζόμενα αποθεματικά, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 29 του ν. 3091/2002 φορο-
λογούνται αυτοτελώς, στο όνομα της α-
πορροφώσας με συντελεστή δεκαεπτά 
και πενήντα τοις εκατό (17,50%). Με την 
καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται 
κάθε φορολογική υποχρέωση από το φό-
ρο εισοδήματος της επιχείρησης, των με-
τασχηματιζόμενων επιχειρήσεων και των 
μετόχων αυτών. 

Τα αποθεματικά έχουν 
σχηματισθεί από αφορολό-
γητα έσοδα ή εισοδήματα 
φορολογηθέντα κατά ειδικό 
τρόπο με εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης. 

ΑΕ ή ΕΠΕ που 
συμμετέχει στο 
κεφάλαιο της α-
πορροφώμενης 
εταιρείας με πο-
σοστό 25% και 
άνω. 

Ν. 3091/02 
(άρθρο 29, 
παρ. 1 και 
2) 

Για απορ-
ροφήσεις 
για την 
πραγματο-
ποίηση των 
οποίων συ-
ντάσσονται 
ισολογι-
σμοί μετα-
σχηματι-
σμού μέ-
χρι και την 
31/12/03. 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι -  Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
93 Παροχή φορολογικής απαλλαγής επί της 

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. 

α) Υπολογισμός αφορολό-
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. 

Επιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 
1262/82 (βιομη-
χανικές, βιοτεχνι-
κές, γεωργικές 
κ.λπ.) 

Ν. 1262/82 
(άρθρο 12 
παρ. 2) 

Μέχρι να 
καλυφθεί 
η ακάλυ-
πτη αξία 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

2 6.645 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

94 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 (camp-
ing) και τα κέντρα χειμερινού τουρισμού 
ισχύουν οι παραπάνω συντελεστές α’ 
βάρδιας. 

Προϋποθέσεις που αφορούν 
την απασχόληση προσωπι-
κού και την κατανάλωση 
ενέργειας σύμφωνα με τις 
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). 

  

         
95 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-
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. 

α) Υπολογισμός αφορολό-
γητης έκπτωσης επί της 
αξίας της επένδυσης σε 
ποσοστό 60%, 75%, 90% 
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 
τις 14/4/1998. 

Επιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 
1892/90 με εξαί-
ρεση τις ξενοδο-
χειακές (βιομηχα-
νικές, βιοτεχνικές, 
μεταλλευτικές 
κ.λπ.) 

Ν. 1892/90 
(άρθρο 12, 
παρ. 2, 
περ. α) 

Μέχρι να 
καλυφθεί 
η ακάλυ-
πτη αξία 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξης της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

26 
(ενότητες 3 
και 4) 

1.014.865 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
96 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) Υπολογισμός 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 
τις 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). 

  

         
97 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χή, 70% για τη Γ περιοχή και 40% για 
τη Β περιοχή του ν. 2601/98, επί της 
αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή και 
επί του συνολικού μισθώματος της χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού όσον 
αφορά νέους και παλαιούς φορείς. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης, 
το κατά περίπτωση προβλε-
πόμενο από την παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 2601/98. 

Οι υπαγόμενες ε-
πιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 1, 2) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.  

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

169 
(ενότητες 5 
έως  και 27) 

11.172.755 

         
98 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 60% 

και 40% της αξίας επένδυσης για τις πε-
ριοχές Γ και Δ του ν. 2601/98, που 
πραγματοποιείται από ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν. 2601/98. 

Ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. α) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας και ίδρυ-
ση και επέκταση 
ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

  

         
99 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 60% 

της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98, που πραγματοποιεί-
ται είτε από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 

Ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις οργα-
νωμένων κατα-
σκηνώσεων. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3 
περ. β) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-

Εκσυγχρονισμός 
τουριστικών επι-
χειρήσεων – Οι-
κονομικές σχέ-
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
οργανωμένων κατασκηνώσεων είτε με 
σκοπό τη δημιουργία νέων συμπληρω-
ματικών εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών 
μονάδων. 

του ν.2601/98. ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο / 
βιομηχανία / 
βιοτεχνία). 

         
100 Παροχή φορολογικής επένδυσης 100% 

της αξίας επένδυσης σε όλες τις περιοχές 
του ν. 2601/98, που πραγματοποιείται 
από τουριστικές επιχειρήσεις. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
για τη μετατροπή παραδο-
σιακών ή διατηρητέων κτι-
ρίων σε ξενοδοχειακές μο-
νάδες. 
α) 45.000 ευρώ για επεν-

δύσεις επιχειρήσεων των 
ΟΤΑ ή της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, 

β) 75.000 ευρώ για λοιπές 
επιχειρήσεις. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. γ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Αξιοποίηση πα-
ραδοσιακών κτι-
ρίων – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
101 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 70% 

της αξίας επένδυσης για συνεδριακά και 
χιονοδρομικά κέντρα, λιμένες σκαφών 
αναψυχής, κέντρα θαλασσοθεραπείας, 
τουρισμού, υγείας κ.λπ. σε όλες τις πε-
ριοχές του ν. 2601/98. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν. 2601/98. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3,  
περ. δ1) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Τουριστική ανά-
πτυξη της χώρας 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

  

         
102 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για αυτοτελή συνε-
δριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ και για α-
ξιοποίηση ιαματικών πηγών σε όλες τις 
περιοχές του ν. 2601/98. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
όπως στην πιο πάνω περί-
πτωση. 

Τουριστικές επι-
χειρήσεις. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3,  
περ. δ2) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Τουριστική ανά-
πτυξη της χώρας 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

  

         
103 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, για 
παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προη-
γούμενης τεχνολογίας ή νέων προϊόντων. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του ν. 
2601/98. 

Μεταποιητικές ε-
πιχειρήσεις που 
ασκούν τις δρα-
στηριότητες που 
αναφέρονται στο 
άρθρο 15 του ν. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, i) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-

Αύξηση της α-
νταγωνιστικότη-
τας των επιχει-
ρήσεων – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
2601/98. δυσης. (εμπόριο / βιο-

μηχανία / βιο-
τεχνία). 

         
104 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση: 
 45.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 15.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις της 
περ. γ παρ. 1 άρ-
θρου 3 ν. 
2601/98: εργα-
στήρια εφαρμογής 
βιομηχανικής ε-
νεργειακής κ.λπ. 
έρευνας. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, ii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
105 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 60% 
για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση: 
 45.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 15.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις πα-
ροχής υπηρεσιών 
εξαιρετικά προηγ-
μένης τεχνολογίας 
της περ. δ παρ. 1 
άρθρου 3 ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, iii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
106 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Δ 
και Γ και 70% και 60% για τις περιοχές 
Β και Α αντίστοιχα. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
όπως στην ανωτέρω περί-
πτωση. 

Επιχειρήσεις α-
νάπτυξης λογισμι-
κού. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, iv) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
107 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, 
για επενδύσεις που αφορούν στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, στον περιορι-
σμό της ρύπανσης του εδάφους κ.λπ. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 
2601/98. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, λ, ν και τ 
της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, v) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
108 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα, 
για επενδύσεις που αφορούν στην αξιο-
ποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
στην υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή 
ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα 
κ.λπ. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
ορίζονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 
2601/98. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, κ, λ, π και 
τ της παρ.1 του 
άρθρου 3 του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98, 
(άρθρο 5, 
περ. 3, 
περ. ε1, vi) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
109 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τις περιοχές 
Δ και Γ του ν. 2601/98 και 70% και 
60% για τις περιοχές Β και Α αντίστοιχα 
για επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυ-
ση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστη-
ρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής κ.λπ. 
έρευνας. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
30.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η και θ της παρ. 
1 του άρθρου 3 
του ν. 2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε1, vii) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Ανάπτυξη της 
έρευνας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
110 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98, για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργει-
ας. 

Οι προϋποθέσεις του ελά-
χιστου ύψους επένδυσης 
για ίδρυση μονάδων ορίζο-
νται με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 2601/98. 

Επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α, β, 
ζ, η, θ, κ, π, τ και 
λ της παρ. 1 άρ-
θρου 3 του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ε2) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Αξιοποίηση ή-
πιων μορφών ε-
νέργειας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
111 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 50% 

της αξίας επένδυσης για όλες τις περιο-
χές του ν. 2601/98 για επενδύσεις που 
αφορούν σε: 
ι) δαπάνες αγοράς συστημάτων μηχα-

νοργάνωσης κ.λπ., 
ιι) δαπάνες κατασκευής αποθηκών και 

ψυκτικών θαλάμων από 5 τουλάχιστον 
μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ). 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) 180.000 ευρώ για δαπά-

νες της (ι) κατηγορίας, 
β) 1.500.000 ευρώ για δα-

πάνες της (ιι) κατηγορί-
ας. 

 

Εμπορικές επιχει-
ρήσεις αγοράς και 
πώλησης αγαθών. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ι) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.. 

Μηχανοργάνωση 
των επιχειρήσε-
ων – Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη (ε-
μπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
112 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 70% Ελάχιστο ύψος επένδυσης: Επιχειρήσεις των Ν. 2601/98 Μέχρι 10 Περιφερειακή   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
της αξίας επένδυσης για Β, Γ και Δ περι-
οχές του ν. 2601/98. 

α) Για ίδρυση-επέκταση: 
 180.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 
 

περιπτώσεων ζ της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 ν. 
2601/98.  

(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. λ) 

έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης.. 

ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

         
113 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% 

της αξίας επένδυσης, για επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται στη Βιομηχανική 
Περιοχή (ΒΙΠΕ) ΕΤΒΑ, στην επαρχία 
Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποτα-
μού Αξιού του νομού Θεσσαλονίκης. 

α) Ελάχιστο ύψος επένδυ-
σης το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 2601/98. 

β) Να μην παρέχονται σε 
συγκεκριμένων επιχει-
ρήσεις ή επενδύσεις δια-
φορετικού είδους ενι-
σχύσεις. 

Οι υπαγόμενες ε-
πιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 
2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3, 
περ. ρ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Εξαίρεση των 
νέων φορέων 
από την α’ δέ-
σμη ενισχύσεων 
(επιχορήγηση 
επενδύσεων – 
επιδότηση τό-
κων) του 
ν.2601/98 – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

  

         
114 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% 

της αξίας της επένδυσης σε όλες τις πε-
ριοχές της χώρας. 

Ολοκλήρωση των επενδύ-
σεων εκσυγχρονισμού, ε-
ντός τεσσάρων ετών από το 
τέλος του έτους εντός του 
οποίου έγινε η ανακοίνωση 
της κατάταξης της εργολη-
πτικής επιχείρησης στις τά-
ξεις της νέας διαβάθμισης 
του Μητρώου Εργοληπτι-
κών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 

Εργοληπτικές ε-
πιχειρήσεις του 
ΜΕΕΠ που λει-
τουργούν ως ανώ-
νυμες εταιρείες 
και οι οποίες 
προέρχονται από 
συγχώνευση που 
πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το ν. 
2166/93. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5, 
παρ. 3,  
περ. τ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Εκσυγχρονισμός 
των τεχνικών ε-
πιχειρήσεων – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

  

         
115 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 40% 

της αξίας της επένδυσης για μετεγκατά-
σταση επιχειρήσεων του νομού Αττικής 
σε ΒΙΟΠΑ του ίδιου νομού. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση ή επέκταση 
 μικρών και μεσαίων επι-

χειρήσεων: 135.000 ευ-
ρώ. 

Μεταποιητικές ε-
πιχειρήσεις που 
ασκούν τις δρα-
στηριότητες του 
άρθρου 15 του ν. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. φ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 

Παροχή κινή-
τρου για μετε-
γκατάσταση επι-
χειρήσεων του 
νομού Αττικής – 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
β) Για ίδρυση ή επέκταση 

μεγάλων επιχειρήσεων: 
 180.000 ευρώ. 
γ) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 

2601/98. της επέν-
δυσης. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

         
116 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας επένδυσης για τις περιοχές Β, 
Γ και Δ του ν. 2601/98. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 
α) Για ίδρυση-επέκταση: 
 180.000 ευρώ. 
β) Για εκσυγχρονισμό: 
 30.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής παραδο-
σιακών προϊόντων 
(περ. χ, παρ. 1, 
άρθρο 3  
ν.2601/98). 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. χ) 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
117 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χής και 70% για τις περιοχές Α, Β και 
του ν. 2601/98. 

Μετεγκατάσταση των βυρ-
σοδεψείων από τους νομούς 
Αττικής, Θεσσαλονίκης και 
Χανίων εντός Βιομηχανικών 
και Επιχειρηματικών Περι-
οχών (ΒΕΠΕ) στις οποίες 
υφίστανται οι κατάλληλες 
υποδομές. Ελάχιστο ύψος 
επένδυσης 75.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις βυρ-
σοδεψείων. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. ω) 

Απεριόρι-
στη 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
118 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επι-
δοτήσεις τόκων και οι επιδοτήσεις χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης. 

Η προβλεπόμενη για κάθε 
οικονομικό έτος δαπάνη σε 
βάρος του Δημοσίου για την 
καταβολή των επιχορηγή-
σεων επενδύσεων και των 
επιδοτήσεων της ενότητας 
αυτής εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό των δημο-
σίων επενδύσεων. 

Επιδοτούμενοι 
επενδυτικοί φο-
ρείς του 
ν.2601/98. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 9, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για ε-
πενδύσεις – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο / 
βιομηχανία / 
βιοτεχνία). 

  

         
119 Τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουρ-

γούν, μετά από έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης», 
που προβλέπεται από την παρ. 19 του 
άρθρου 2 του ν. 2939/01 και τα οποία 

Τα κέρδη εμφανίζονται σε 
λογαριασμό αποθεματικού 
που χρησιμοποιείται υπο-
χρεωτικά για την κάλυψη 
των ζημιών επόμενων χρή-

Επιχειρήσεις που 
λειτουργούν ως 
«Σύστημα Εναλ-
λακτικής Διαχεί-
ρισης». 

Ν. 3220/04 
(άρθρο 5) 

Μετά την  
30/12/03 

Κίνητρα για τη 
λειτουργία επι-
χειρήσεων ως 
«Σύστημα Εναλ-
λακτικής Δια-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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. 

σεων. χείρισης» – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο / 
βιομηχανία / 
βιοτεχνία). 

         
120 Για επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 

1 του άρθρου 3 του ν. 3299/04 παρέχο-
νται κατά περιοχή και κατηγορία οι ακό-
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% 
Το 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 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
γ) Στις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών 
σχεδίων το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο από την 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3299/04. 

Επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν 
επενδυτικά σχέδι-
α, όπως αυτά ορί-
ζοντα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 
του ν. 3299/04 
για κάθε τομέα 
οικονομικής δρα-
στηριότητας. 

Ν. 3299/04 
(άρθρο 4, 
όπως ισχύει 
μετά την 
τροποποίησή 
του με τα 
άρθρο 3 του 
ν. 3752/09. 

Μέχρι 10 
έτη από το 
χρόνο 
πραγματο-
ποίησης 
της επέν-
δυσης. 

– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία / βιοτεχνία). 

330 57.060.971 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον 
ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό 
(10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των 
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) 
ευρώ. 
δ) Στις πολύ μικρές και μικρές επιχει-
ρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό 
σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 
είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενι-
σχυόμενο κόστος των δέκα εκατομμυρί-
ων (10.000.000) ευρώ. 

         
121 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί 

των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά η 
εταιρεία «ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ» μέχρι την ημε-
ρομηνία πέρατος της περιόδου μελετών-
κατασκευών του αυτοκινητοδρόμου «Κό-
ρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος 
Λεύκτρο-Σπάρτη» και της Χρηματοδοτι-
κής Συμβολής του Δημοσίου που συνι-
στά επιδότηση κεφαλαίου του άρθρου 
7.2 της από 31/01/07 Σύμβασης Πα-
ραχώρησης.  

 «ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ» Ν. 3559/07 
(άρθρο 36 
της Σύμβα-
σης με το 
Δημόσιο που 
κυρώθηκε 
με το άρθρο 
πρώτο του 
ν.3559/07). 

Έως τη 
λύση της 
Σύμβασης 
Παραχώ-
ρησης. 

Υποδομές (οδικό 
δίκτυο). 

  

         
122 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί 

των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά η 
εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» μέχρι την ημε-
ρομηνία πέρατος της περιόδου μελετών-
κατασκευών του αυτοκινητοδρόμου «Ιο-
νία Οδός», «Μεταμόρφωση-Μαλιακός» 
και της Χρηματοδοτικής Συμβολής του 
Δημοσίου που συνιστά επιδότηση κεφα-
λαίου του άρθρου 7.2 της από 
19/12/06 Σύμβασης Παραχώρησης. 

 «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» Ν. 3555/07 
(άρθρο 36 
της Σύμβα-
σης με το 
Δημόσιο που 
κυρώθηκε 
με το άρθρο 
πρώτο του ν. 
3555/07). 

Έως τη 
λύση της 
Σύμβασης 
Παραχώ-
ρησης. 

Υποδομές (οδικό 
δίκτυο). 

  

         
123 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί 

των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά η 
εταιρεία «ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Ανώνυμη 
Εταιρεία Παραχώρησης της Υποθαλάσ-

 «ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο-
ΔΟΣ Ανώνυμη Ε-
ταιρεία Παραχώ-
ρησης της Υποθα-

Ν. 3535/07 
(άρθρο 36 
της Σύμβα-
σης με το 

Έως την 
ημερομη-
νία έναρ-
ξης της 

Υποδομές (οδικό 
δίκτυο). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΕΛΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
σιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης ΑΕ» μέχρι 
την ημερομηνία έναρξης της περιόδου 
λειτουργίας της Υποθαλάσσιας αρτηρίας 
Θεσσαλονίκης και της Χρηματοδοτικής 
Συμβολής του Δημοσίου που συνιστά ε-
πιδότηση κεφαλαίου του άρθρου 7.2 της 
από 31/10/06 Σύμβασης Παραχώρη-
σης. 

λάσσιας Αρτηρίας 
Θεσσαλονίκης Α-
Ε». 

Δημόσιο που 
κυρώθηκε 
με το άρθρο 
πρώτο του ν. 
3535/07). 

περιόδου 
λειτουργί-
ας της Υ-
ποθαλάσ-
σιας Αρτη-
ρίας Θεσ-
σαλονίκης. 

         
124 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί 

των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά η 
Ανώνυμη Εταιρεία Αποκλειστικού Σκο-
πού «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 
Πειραιά ΑΕ» μέχρι την ημερομηνία έ-
ναρξης λειτουργίας της προβλήτας ΙΙΙ, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε 
με το ν. 3755/2009. 

 Ανώνυμη Εταιρεία 
Αποκλειστικού 
Σκοπού «Σταθμός 
Εμπορευματοκι-
βωτίων Πειραιά 
ΑΕ». 

Ν. 3755/09 
(Άρθρο δεύ-
τερο της 
Σύμβασης 
με το Δημό-
σιο που κυ-
ρώθηκε με 
το άρθρο 
πρώτο του ν. 
3755/09). 

Μέχρι την 
ημερομη-
νία έναρ-
ξης λει-
τουργίας 
της Προ-
βλήτας ΙΙΙ. 

Διευκόλυνση 
πραγματοποίη-
σης της επένδυ-
σης – Υποδομές 
(συγκοινωνίες). 

  

         
125 Φορολογούνται αυτοτελώς: 

α) με συντελεστή 10% οι τόκοι που προ-
κύπτουν από τραπεζικές καταθέσεις, 

β) με συντελεστή 10% οι τόκοι που προ-
κύπτουν από ομολογιακά δάνεια των 
επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελ-
λάδα και του Ελληνικού Δημοσίου, 

γ) με συντελεστή 10% τα εισοδήματα 
που προκύπτουν από πράξεις repos, 

δ) με συντελεστή 10% οι τόκοι από κα-
ταθέσεις στην αλλοδαπή, 

ε) με συντελεστή 10% οι τόκου που 
προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια 
που εκδίδουν οι ελληνικές επιχειρή-
σεις στην αλλοδαπή. 

Εξαιρούνται από την πιο 
πάνω αυτοτελή φορολογία 
οι καταθέσεις τραπεζών και 
πιστωτικών ιδρυμάτων που 
λειτουργούν με τη μορφή 
αμιγούς πιστωτικού συνε-
ταιρισμού του ν. 1667/ 
1986 (ΦΕΚ 196Α) σε άλλες 
τράπεζες, στις οποίες συ-
μπεριλαμβάνονται και οι 
υποχρεωτικές ή μη καταθέ-
σεις αυτών στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, καθώς και 
από καταθέσεις του Ταχυ-
δρομικού Ταμιευτηρίου και 
του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος. 

Ημεδαπές και αλ-
λοδαπές τραπεζι-
κές και ασφαλι-
στικές επιχειρή-
σεις, συνεταιρι-
σμοί, νομικά πρό-
σωπα μη κερδο-
σκοπικού χαρα-
κτήρα. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 12, 
παρ. 1, 2, 7  
περ. ε, 8) 
Ν. 2789/00 
(άρθρο 26, 
παρ. 8) 
Ν. 3522/06 
(άρθρο 6, 
παρ. 1) 
Ν. 3610/07 
(άρθρο 19, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι απλοποί-
ησης – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση 
και η εισαγωγή καινούργιού 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 χρησιμοποιεί-
ται στην παραγωγική δρα-
στηριότητα των επιχειρήσε-
ων και ο ΦΠΑ κάθε μεμο-
νωμένης συναλλαγής είναι 
ίσιος ή μεγαλύτερος των 
2.934,70 ευρώ. 

Βιομηχανικές, βι-
οτεχνικές, μεταλ-
λευτικές, λατομι-
κές, ξενοδοχεια-
κές και αγρότες 
του κανονικού 
καθεστώτος ΦΠΑ. 

Α.Υ.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/ βι-
οτεχνία). 

 Μηδέν διότι 
πρόκειται για 
εκπιπτόμενο 
φόρο. 

         
2 Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υ-

ποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής 
του αντίστοιχου φόρου: 
α) οι εμπορικές επιχειρήσεις των οποίων 

ο τζίρος κατά την προηγούμενη χρήση 
δεν υπερέβη τις 10.000 ευρώ 

β) οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
των οποίων ο τζίρος κατά την προη-
γούμενη χρήση δεν υπερέβη τις 5.000 
ευρώ. 

Οι διατάξεις αυτές δεν ε-
φαρμόζονται: 
α) στις επιχειρήσεις που 

αρχίζουν για πρώτη φο-
ρά τις εργασίες τους, 

β) στους αγρότες του άρ-
θρου 41, 

γ) στις επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν ακαθά-
ριστα έσοδα κατά ποσο-
στό τουλάχιστον 60% 
από χονδρικές πωλήσεις 
ή εξαγωγές, ανεξάρτητα 
από ποσοστό, 

δ) στην παράδοση αγαθών 
ή παροχή υπηρεσιών 
από υποκείμενο στο φό-
ρο μη εγκατεστημένο στο 
εσωτερικό της χώρας και 

ε) στην παράδοση καινούρ-
γιου μεταφορικού μέσου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περίπτωσης β, της 
παραγράφου 1, του άρ-
θρου 28 του Κώδικα 
ΦΠΑ. 

Μικρές επιχειρή-
σεις 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
39) 

Απεριόρι-
στη 

Μείωση κόστους 
διαχείρισης και 
ενίσχυσης μι-
κρών επιχειρή-
σεων - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

3 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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. 

Τα πρόσωπα που 
ενεργούν ενδοκοι-
νοτικές παραδό-
σεις αγαθών ή ε-
ξαγωγές. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (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). 

 Μηδέν διότι 
πρόκειται για 
εκπιπτόμενο 
φόρο. 

         
4 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
23, παρ. 
1.α) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 143 (ε) 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         
5 Οι υποκείμενοι που μεσολαβούν στη 

διάθεση στο κοινό, καρτών τηλεπικοινω-
νίας, εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, 
που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα, 
καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια περί-
πτωση, δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ την 
παράδοση αυτή. 
Έχουν, όμως, δικαίωμα έκπτωσης του 
φόρου των λοιπών εισροών τους. 

Ο φόρος που αναλογεί στις 
πωλήσεις αυτές καταβάλλε-
ται από την επιχείρηση πα-
ροχής των υπηρεσιών κατά 
το χρόνο διάθεσής τους και 
υπολογίζεται στην τιμή λια-
νικής πώλησης αυτών, χω-
ρίς ΦΠΑ. 

Οι αγοραστές των 
καρτών τηλεπικοι-
νωνίας και εισιτη-
ρίων μεταφοράς. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
19, παρ. 9, 
άρθρο 30 
παρ. 2 περ. 
στ’) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση δι-
αδικασιών. 
Πληρωμή του 
φόρου στην πη-
γή - Ειδικές 
δράσεις του 
κράτους στο ε-
σωτερικό (δρά-
σεις εξυπηρέτη-
σης του πολίτη).  

  

         
 Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ        
         

1 Ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλω-
σης αιθυλικής αλκοόλης, εφαρμόζεται 
μειωμένος κατά 50%, έναντι του ισχύο-
ντος κανονικού συντελεστή, για την αι-

 Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής και ε-
μπορίας ποτών. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 81, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 23, παρ. 
2 της οδηγίας 
92/83/ΕΟΚ – 
Αγροτική ανά-

 42.783.330 
(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
περίπτωση 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
θυλική αλκοόλη που προορίζεται για την 
παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο 
τσίπουρο και την τσικουδιά. 

πτυξη (γεωργία). Δ2) 

         
2 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-
κοόλη που περιέχεται σε αλκοολούχα 
ποτά και προϊόντα, που αποκτώνται από 
τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αποστέλλονται από φορολογική 
αποθήκη της λοιπής Ελλάδας ή εισάγο-
νται 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. 

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 
της οδηγίας 
92/84/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
σμός / εμπόριο/ 
βιομηχανία / 
βιοτεχνία). 

 42.783.330 
(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
περίπτωση 
Δ1) 

         
3 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 ξυδιού 
σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού ΣΟ 
2209. 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
των απαλλαγών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών. 

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής ξυδιού. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1, περ. 
γ’). 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. γ’ της 
οδηγίας 
92/83/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

  

         
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 έχουν υ-
ποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας ή 
νομοθεσίας άλλου κράτους-μέλους. 

Να μην 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 – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

 103.863.340 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         

5 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’ αριθ. 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 
Υπουργών 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’), όπως 
τροποποιή-
θηκε με το ν. 
3583/07. 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. δ’ της 
οδηγίας 
92/83/ΕΟΚ – 
Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

 12.449.852 
(συμπεριλαμ-
βάνονται οι 
περιπτώσεις 
Δ6, Δ7, Δ8) 

         
6 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 αρωματικών 
ουσιών που προορίζονται για την παρα-
γωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολού-
χων ποτών, με ογκομετρικό τίτλο μέχρι 
1,2%. 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
των απαλλαγών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικο-
νομικών. 

Παραγωγοί αρω-
ματικών ουσιών ή 
ειδών διατροφής 
και μη αλκοολού-
χων ποτών. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 83, 
παρ. 1, περ. 
ε’). 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 27, παρ. 
1, περ. ε’ της 
οδηγίας 
92/83/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία / εμπόριο). 
 

 12.449.852 
(συμπεριλαμ-
βάνονται οι 
περιπτώσεις 
Δ5, Δ7, Δ8) 

         
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 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-

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 – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία / εμπόριο). 
 

 12.449.852 
(συμπεριλαμ-
βάνονται οι 
περιπτώσεις 
Δ5, Δ6, Δ8) 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
μέρειες εφαρμογής των α-
παλλαγών ρυθμίζονται με 
αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών. 

         
8 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 τρο-
ποποιήθηκε 
με το ν. 
3156/03 
(άρθρο 27, 
παρ. 2). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

 12.449.852 
(συμπεριλαμ-
βάνονται οι 
περιπτώσεις 
Δ5, Δ6, Δ7) 

         
9 Δεν θεωρείται γενεσιουργός αιτία επιβο-

λής 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 – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία). 

  

         
10 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). 

 7.572.857 

         
11 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης (diesel) που υπάγεται στους κω-
δικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
(Σ.Ο.) 27.10.19.41 και 27.10.19.45 και 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλει-

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών καθορίστηκαν οι προ-
ϋποθέσεις και ο έλεγχος της 
νόμιμης χρησιμοποίησης 
του πετρελαίου καύσης 

Βιομηχανίες που 
κατασκευάζουν 
ηλεκτρικούς με-
τασχηματιστές. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 1, περ. 
δ’) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 2 παρ. 4,  
εδαφ. β’  οδηγί-
ας 2003/96/ΕΚ 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-

 1.160.450 
(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
περιπτ. Δ18) 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
στικά ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλε-
κτρικών μετασχηματιστών. 

(diesel) που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί αποκλει-
στικά ως ηλεκτρομονωτικό 
υλικό ηλεκτρικών μετα-
σχηματιστών. 

χανία). 

         
12 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 (βιοτε-
χνία / εμπόριο 
/ τουρισμός). 

  

         
13 Υπόκειται σε μηδενικό συντελεστή ειδι-

κού φόρου κατανάλωσης το φυσικό αέ-
ριο. 

Φυσικό αέριο που χρησι-
μοποιείται ως καύσιμο κι-
νητήρων, ως καύσιμο θέρ-
μανσης ή για άλλες χρή-
σεις. 

Οι χρησιμοποιού-
ντες φυσικό αέριο. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 73, 
παρ. 1, περ. 
ιστ’, ιζ’, ιη’). 

Μέχρι 31-
12-2013. 

Άρθρο 15, παρ. 
1, περ. ζ’ οδηγί-
ας 2003/96/ΕΚ 
– Περιβάλλον 
(αντιμετώπιση 
ρύπανσης). 

  

         
14 Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει-

δικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχε-
ται σε 17 ευρώ ο μετρικός όγκος στη 
βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο) που παρα-
λαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων 
του β.δ. 57/67 (ΦΕΚ 14/Α’). 

 Βιομηχανίες ή βι-
οτεχνίες που χρη-
σιμοποιούν βενζί-
νη εκχύλισης. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 2, περ. 
γ’). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

  

         
15 Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει-

δικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχε-
ται σε 120 ευρώ το χιλιόλιτρο, στο πε-
τρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) κί-

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών καθορίζεται η διαδικα-
σία παραλαβής με μεριτή 

Εργοστάσια παρα-
γωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 2, περ. 
δ’) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 14, παρ. 
1 περ. α’ οδηγί-
ας 2003/96/ΕΚ 
– Οικονομικές 

 92.303.484 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
νησης, που χρησιμοποιείται αποκλειστι-
κά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος. 

απαλλαγή από τον ΕΦΚ και 
ο έλεγχος της νόμιμης χρη-
σιμοποίησης του diesel κί-
νησης που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / εμπόρι-
ο/ βιοτεχνία/ 
τουρισμός). 

         
16 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης οι αρωματικοί υδρογονάν-
θρακες και μείγματα (βενζένιο, ξυλένιο, 
τουλουένιο) που προορίζονται να χρησι-
μοποιηθούν από βιομηχανίες ή βιοτεχνί-
ες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των 
προϊόντων τους. 

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
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. 

Βιομηχανίες ή βι-
οτεχνίες. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 1, περ. 
στ’) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

 15.800.328 

         
17 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, 

δ) να μη λειτουργούν βάσει 
αδείας εκμεταλλεύσεως 
άλλου επιτηδευματία. 

Μικρά ζυθοποιεία Ν. 2960/01 
(άρθρο 87, 
παρ. 3), ό-
πως προστέ-
θηκε με το 
Ν. 3156/03 
(άρθρο 27, 
παρ. 3). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

 1.183.194 

         
18 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης (diesel) που υπάγεται στους κω-
δικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
(Σ.Ο.) 27.10.19.41 και 27.10.19.45, το 

Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών καθορίστηκε η διαδι-
κασία παραλαβής με απαλ-
λαγή από τον ΕΦΚ και ο 

Βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 1, περ. 
ε’) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

 1.160.450 
(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
περίπτωση 
Δ11) 

436 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
φωτιστικό πετρέλαιο (white spirit) καθώς 
και τα άλλα ελαφρά λάδια που παρα-
λαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτε-
χνίες και προορίζονται να χρησιμοποιη-
θούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την 
παραγωγή των προϊόντων τους.  

έλεγχος της νόμιμης χρη-
σιμοποίησης του πετρελαί-
ου εσωτερικής καύσης (die-
sel), του φωτιστικού πετρε-
λαίου, του ελαφρού πετρε-
λαίου και των άλλων ελα-
φρών λαδιών που παρα-
λαμβάνονται από βιομηχα-
νίες ή βιοτεχνίες και προο-
ρίζονται να χρησιμοποιη-
θούν αποκλειστικά ως πρώ-
τη ύλη για την παραγωγή 
των προϊόντων τους. 

         
19 Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευ-
ρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσω-
τερικής καύσης (diesel) κίνησης του κω-
δικού ΣΟ 27.10.19.41 που χρησιμοποι-
είται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνι-
κές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθε-
ρής θέσης, στα μηχανήματα και μηχα-
νολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα 
που σύμφωνα με τον προορισμό τους 
χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών 
ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης 
στις δημόσιες οδούς. 

Με 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). 

 18.746.321 

         
20 Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευ-
ρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσω-
τερικής καύσης (diesel) κίνησης που 
χρησιμοποιείται από τις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις. 

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). 

 2.145.301 

         
21 Επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου Με αποφάσεις του Υπουρ- Δημόσια και ιδιω- Ν. 2960/01 Απεριόρι- Άρθρο 8 της ο-  3.596.246 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευ-
ρώ ανά χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσω-
τερικής καύσης (diesel) κίνησης που 
χρησιμοποιείται από τα δημόσια και ιδι-
ωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύ-
ματα. 

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. 

τικά νοσηλευτικά 
και προνοιακά ι-
δρύματα. 

(άρθρο 78, 
παρ. 3) 

στη δηγίας 2003/ 
96/ΕΚ – Υγεία 
(περίθαλψη). 

         
         

22 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. 

 Παραγωγοί και 
αγοραστές οίνου. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 91) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
23 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. 

 Παραγωγοί και 
αγοραστές ποτών. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 93) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

  

         
24 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 
στα σημεία 5, 6 και 7 του παρ. VI, μέρος 
ΙΒ του καν. ΕΚ 1493/99 (ΕΕ 
179/14.7.1999) 
Οίνος γλυκύς φυσικός (κρασιά λικέρ). 

 Παραγωγοί και 
αγοραστές ποτών. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 89) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

 318.570 

         
         
 Ε. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 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 

Η παραχώρηση ακινήτου 
να προορίζεται αποκλειστι-
κά για επαγγελματική χρή-
ση. 

Μισθωτές ακινή-
των. 

Ν. 2367/95 
(άρθρο 11, 
παρ. 12) 
Ν. 3091/02 
(άρθρο 26) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

380 42.746.508 

438 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
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 
εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης 
με σκοπό τη χρηματοδοτική μίσθωση 
του πωλητή του ακινήτου  ο οποίος 
αποκτά την ιδιότητα του χρηματοδο-
τικού μισθωτή.  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων διαδικασίες που γίνονται 
κατά το μετασχηματισμό των επιχειρή-
σεων. 

α) Απαιτείται αίτηση των 
ενδιαφερόμενων επιχει-
ρήσεων στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. ή σε ορκωτό λογι-
στή για διενέργεια φορο-
λογικού 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 1έως 
5) 
Ν. 2579/98 
(άρθρα 11 
παρ. 8, 9). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

80 1.086.688 

         
3 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 

η εισφορά των ακινήτων που γίνεται κατά 
τη συγχώνευση και μετατροπή επιχειρή-
σεων. 

Α) Τα ακίνητα των συγχω-
νευόμενων ή μετατρεπόμε-
νων επιχειρήσεων πρέπει να 
ανήκουν κατά κυριότητα σ’ 
αυτές ή να έχουν εισφερθεί 
κατά χρήση μία πενταετία 
πριν από τη συγχώνευση ή 
τη μετατροπή, 
Β) να τα χρησιμοποιούν κα-
τά το χρόνο της μετατροπής 
ή συγχώνευσης. 

Επιχειρήσεις ο-
ποιασδήποτε μορ-
φής που μετατρέ-
πονται ή συγχω-
νεύονται σε ΕΠΕ ή 
ΑΕ. 

ΝΔ 1297/72 Μέχρι 
31/12/11 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

120 12.891.769 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
4 Οι μεταβιβάσεις ακινήτων προς την εται-

ρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 
απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης ακινήτων. 

 Εταιρείες επενδύ-
σεων σε ακίνητη 
περιουσία. 

Ν. 2778/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

40 2.014.685 

         
5 Απαλλάσσονται του φόρου μεταβίβασης 

ακινήτων οι συγχωνεύσεις ανωνύμων 
κτηματικών εταιρειών, εφόσον η απορ-
ροφώσα εταιρεία κατέχει το σύνολο των 
μετοχών της απορροφώμενης. 

Η απορροφώσα εταιρεία να 
κατέχει το σύνολο των με-
τοχών της απορροφώμενης. 

Ανώνυμες κτημα-
τικές εταιρείες. 

Ν. 3091/02 
(άρθρο 11, 
παρ.λ 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

60 53.114 

         
6 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων, η μεταβίβαση μεταλλείου για 
το οποίο καταβλήθηκε ο φόρος του νό-
μου ΓΦΚΔ’ του έτους 1910 όπως ισχύει 
με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3663/1957 
(ΦΕΚ 24 Α’/18.2.1957). 

Να έχει καταβληθεί ο φό-
ρος του Ν. ΓΔΚΔ’ του έτους 
1910, ως ισχύει. 

Αγοραστές μεταλ-
λείων. 

ΑΝ 1521/50 
(Άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
7 Η διάθεση και εξαγορά των μεριδίων α-

μοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσί-
ας και η διάλυσή του, καθώς και η με-
ταβίβαση ακινήτων τους, απαλλάσσονται 
από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσή-
μου, εισφορά δικαίωμα ή οποιαδήποτε 
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, 
νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου 
και γενικά τρίτων. 

 Αμοιβαίο κεφά-
λαιο ακίνητης πε-
ριουσίας. 

Ν. 2779/99, 
Ν. 2992/02 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 ΣΤ. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 
ακινήτων η εισφορά και η μεταβίβαση 
ακινήτων κατά τη συγχώνευση ή μετα-
τροπή επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις 
του ν.δ. 1297/72 (ΦΕΚ 217 Α’) όπως ι-
σχύουν. 

α) Τα ακίνητα των συγχω-
νευόμενων ή μετατρεπό-
μενων επιχειρήσεων να 
ανήκουν κατά κυριότητα 
σ’ αυτές, 

β) να τα χρησιμοποιούν κα-
τά το χρόνο της συγχώ-
νευσης ή της μετατρο-
πής, 

Επιχειρήσεις ο-
ποιασδήποτε μορ-
φής που μετατρέ-
πονται ή συγχω-
νεύονται σε ΕΠΕ ή 
ΑΕ. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Μέχρι 
31/12/11. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

70 744.844 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
γ) να τα διατηρήσουν για 

μία πενταετία από τη 
συγχώνευση ή τη μετα-
τροπή, χωρίς να αλλά-
ξουν τη χρήση τους. 

         
2 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων οι εταιρείες επενδύσεων σε α-
κίνητη περιουσία στην περίπτωση που 
σχηματισθούν μετά από συγχώνευση δύο 
ή περισσοτέρων εταιρειών, οι οποίες δια-
θέτουν ακίνητη περιουσία, ή από διά-
σπαση η απόσχιση υφιστάμενης εταιρεί-
ας που εισφέρει ακίνητη περιουσία τους 
σε νέο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο το 
οποίο λειτουργεί ως εταιρεία επενδύσεων 
σε ακίνητη περιουσία, κατά τις διατάξεις 
του ν. 2778/1999. 

 Εταιρείες επενδύ-
σεων σε ακίνητη 
περιουσία. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων οι συγχωνεύσεις ανωνύμων 
κτηματικών εταιρειών, εφόσον η απορ-
ροφώσα κατέχει το σύνολο των μετοχών 
της απορροφώμενης, κατά τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α’), όπως ισχύ-
ουν. 

 Ανώνυμες κτημα-
τικές εταιρείες οι 
οποίες κατέχουν 
το σύνολο των με-
τοχών της απορ-
ροφώμενης εται-
ρείας. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων η μεταβίβαση ακινήτων προς 
αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας 
τους, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων 
προς εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη 
περιουσία, κατά τις διατάξεις του ν. 
2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α’) 

 Εταιρείες επενδύ-
σεων σε ακίνητη 
περιουσία. Αμοι-
βαία κεφάλαια 
ακίνητης περιου-
σίας. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων η εισφορά και η μεταβίβαση 
ακινήτων κατά το μετασχηματισμό επι-

α) Απαιτείται αίτηση των 
ενδιαφερομένων επιχει-
ρήσεων στην αρμόδια 

Επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία γ’ 
κατηγορίας και 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

20 723.800 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
χειρήσεων κατά τις διατάξεις του ν. 
2166/93 όπως ισχύουν. 

Δ.Ο.Υ. ή σε ορκωτό λογι-
στή για διενέργεια φορο-
λογικού 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. 

έχουν συντάξει 
τουλάχιστον έναν 
ισολογισμό για 
δωδεκάμηνο ή με-
γαλύτερο χρονικό 
διάστημα. 

         
 Ζ. ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙ-

ΜΗΜΑΤΟΣ 
       

         
1 Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου 

υπερτιμήματος η πώληση οικοδομής 
που ανεγέρθηκε από φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχείρηση ανέ-
γερσης και πώλησης οικοδομών και του 
οποίου τα καθαρά κέρδη από τις εργασί-
ες αυτές υπόκεινται σε φόρο εισοδήμα-
τος. 

Η πώληση ολόκληρης οικο-
δομής ή οριζοντίων ιδιο-
κτησιών να γίνεται από φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο 
κατ’ επάγγελμα εργολάβο. 

Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία 
ασκούν το επάγ-
γελμα του εργο-
λάβου. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

240 865.000 

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου 

υπερτιμήματος η μεταβίβαση ακινήτου 
από οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, 
για την οποία υπόκειται σε φόρο εισοδή-
ματος, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 
ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Η επιχείρηση η οποία με-
ταβιβάζει ακίνητο να υπό-
κειται σε φόρο εισοδήματος 
σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου ζ’ της παρ. 
3 του άρθρου 28 του Κώδι-
κα Φορολογίας Εισοδήμα-
τος. 

Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία 
ασκούν το επάγ-
γελμα του εργο-
λάβου. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

80 8.334.416 

         
 Η. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών ο 

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 
 ΟΣΚ Ν. 513/76 Απεριόρι-

στη 
Παιδεία   
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών τα 

αλληλοβοηθητικά ταμεία περίθαλψης 
εργατοϋπαλλήλων (ταμεία υγείας). 

 Αλληλοβοηθητικά 
ταμεία περίθαλ-
ψης εργατοϋπαλ-
λήλων. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43)  

Απεριόρι-
στη 

Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 

δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 
συνεταιριστικού χαρακτήρα. 

 Δημοτικές και 
κοινοτικές επιχει-
ρήσεις συνεταιρι-
στικού χαρακτή-
ρα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43)  

Η πρώτη 
πενταετία 
της λει-
τουργίας 
τους. 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
σωτερικό (ενί-
σχυση τοπικής 
αυτοδιοίκησης). 

10 31.090 

         
4 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 

ανώνυμες εταιρείες που συνιστώνται από 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 
τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων 
με συνεταιρισμούς. 

Να τηρούνται οι προϋποθέ-
σεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 289 του π.δ. 
410/1995 (ΦΕΚ 231 Α’). 

 Ν. 2961/01 
(άρθρο 43)  

Η πρώτη 
πενταετία 
της λει-
τουργίας 
τους. 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
σωτερικό (ενί-
σχυση τοπικής 
αυτοδιοίκη-
σης/ανάπτυξη). 

  

         
5 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών η 

χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση της κυ-
ριότητας ακινήτων σε Ποδοσφαιρική Α-
νώνυμη Εταιρεία (ΠΑΕ), αθλητικά σωμα-
τεία ή ανώνυμες εταιρείες που έχουν α-
ποκλειστική επιδίωξη την εξυπηρέτηση 
αθλητικών σκοπών. 

α) Η χρησιμοποίηση τούτων 
θα γίνεται μόνο για α-
θλητικούς σκοπούς και 
πάντοτε μη κερδοσκοπι-
κά. 

β) Οι αθλητικές εγκαταστά-
σεις που βρίσκονται σ’ 
αυτές  να είναι αξιόλογες 
και με υποδομή ανα-
γκαία για την προετοι-
μασία των Ολυμπιακών 
Αγώνων. 

γ) Η χρήση των ακινήτων 
και εγκαταστάσεών τους 
θα παραχωρείται από τη 
ΓΓΑ για την εκτέλεση 
προγράμματος προπα-
ρασκευής Ολυμπιακών 
Αγώνων.  

ΠΑΕ, αθλητικά 
σωματεία ή Α.Ε. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43). 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Θ.  ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ        
         

1 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     
εταιρείες. 

Ν.Δ. 551/70 
(άρθρο 3) 
Ν. 1041/80 
(άρθρο 32) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 2.600.000 

         
2 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 
Εύξεινου Πόντου. 

Ν. 2380/96. Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
αναπτυξιακής 
δραστηριότητας 
της Τράπεζας. 

  

         
         
 Ι.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ        
         

1 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). 

 84.000.000 

         
2 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου τα 

ασφάλιστρα, αντασφάλιστρα, προμήθει-
ες, αποζημιώσεις κ.λπ. για την ασφάλιση 
πλοίων και αεροσκαφών. 

 Ασφαλιστικές     
εταιρείες ασφαλί-
σεως πλοίων και 
αεροσκαφών. 

ΝΔ 551/70 
(άρθρο 3). 
Ν. 1041/80 
(άρθρο 32) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 680.000 

         
3 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 

 Αερομεταφορέας Ν. 2648/98 
(άρθρο 41, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
με τον Κανονισμό ΕΟΚ 2407/92, η εγ-
γραφή και η εξάλειψη της υποθήκης, η 
εξόφληση του δανείου κ.τ.λ., καθ’ όλη τη 
διάρκεια παραμονής του σκάφους υπό 
ελληνική σημαία. 
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9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙ-

ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσεται του φόρου το τεκμαρτό ει-

σόδημα που προκύπτει από την παρα-
χώρηση της χρήσης ακινήτων από τον 
κύριο, νομέα ή επικαρπωτή αυτών, στο 
Ελληνικό Δημόσιο ή σε νπδδ. 

Η παραχώρηση να γίνεται 
χωρίς αντάλλαγμα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι που πα-
ραχωρούν τη χρή-
ση ακινήτων τους 
στο Δημόσιο ή 
νπδδ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6 παρ. 2 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για πα-
ραχώρηση χρή-
σης ακινήτων 
στο Δημόσιο – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
2 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος το 

ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδι-
οκατοίκηση γενικά. 

Ανεξαρτήτως εμβαδού της 
κατοικίας. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι, που έ-
χουν ιδιοκτήτες 
κατοικίες. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6 παρ. 2 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
3 Απαλλάσσεται το τεκμαρτό εισόδημα που 

προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση 
της χρήσης κατοικίας από το γονέα που 
έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυ-
τής προς τα τέκνα του και αντίστροφα. 

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 στα τέ-
κνα τους και αντί-
στροφα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 2 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής δι-
καιοσύνης, δε-
δομένου ότι στις 
περιπτώσεις αυ-
τές δεν αποκτά-
ται ουσιαστικά 
εισόδημα - Κοι-
νωνική πολιτική 
(στέγαση). 

  

         
4 Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου 

των ακινήτων δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερο από το φόρο που αναλογεί στο 
συνολικό καθαρό εισόδημα. 

 Φορολογούμενοι 
με εισόδημα από 
ακίνητα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση αυτών 
που δηλώνουν 
μόνο μικρά ει-
σοδήματα από 
ακίνητα - Κοι-
νωνική πολιτική. 

1.087.733 39.159.442 

         
5 Δεν θεωρείται και δεν φορολογείται ως 

εισόδημα από ακίνητα, αυτό που προ-
κύπτει από βιομηχανοστάσια που ιδιο-
χρησιμοποιούνται μαζί με τα παραρτή-

 Ιδιοκτήτες βιομη-
χανοστασίων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
21 παρ. 2, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο προς τη 
βιομηχανία και 
βιοτεχνία - Οι-
κονομικές σχέ-
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9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ματα και τα εξαρτήματά του, καθώς και 
τις αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι 
συνεχόμενα με αυτά και χρησιμοποιού-
νται για την αποθήκευση πρώτων υλών 
και για την πρώτη εναπόθεση των βιομη-
χανικών και βιομηχανικών προϊόντων. 

σεις και ανάπτυ-
ξη. 

         
6 Από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινή-

των εκπίπτουν για αποσβέσεις 5% για 
κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία κ.λπ. 
και 3% για οικοδομές που χρησιμοποι-
ούνται για άλλες χρήσεις. 

 Όσοι δηλώνουν ει-
σόδημα από ακί-
νητα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
23 παρ. 1 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

969.513 
(περ. 7+8) 

98.033.580 

         
7 Από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινή-

των εκπίπτει ποσοστό μέχρι 40% για α-
σφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρ-
καγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές 
δαπάνες, για αμοιβή δικηγόρου για δί-
κες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών 
μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιο-
κτησίας κατ’ ορόφους και στη συνέχεια 
για δαπάνες επισκευής και συντήρησης 
για όλες γενικά τοις οικοδομές. 

Ύπαρξη δικαιολογητικών 
των δαπανών αυτών. 

Όσοι δηλώνουν ει-
σόδημα από ακί-
νητα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
23 παρ. 1, 
περ. α) 
Ν. 3610/07 
(άρθρο 8 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
8 Από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινή-

των εκπίπτουν οι φόροι, αποσβέσεις 
κ.λπ. των γαιών (5%), καθώς και οι δα-
πάνες για αντιπλημμυρικά έργα (10%). 

 Φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα, ιδι-
οκτήτες γαιών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
23 παρ. 1 
περ. ε έως  
στ) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
9 Η αποζημίωση για απαλλοτρίωση ακινή-

του δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κρά-
τηση ή τέλος. 

 Ιδιοκτήτες που ει-
σπράττουν αποζη-
μιώσεις λόγω α-
παλλοτρίωσης. 

Ν. 2882/01 
(άρθρο 13, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
10 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού των 
δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλο-
νται από το φορολογούμενο για δάνεια 
που χορηγούνται από τράπεζες, το Τα-

α) Το ποσό της δαπάνης δεν 
πρέπει να έχει εκπέσει 
με βάση άλλη διάταξη 
νόμου. 

β) Η δαπάνη να αφορά δια-
τηρητέα κτίσματα, ή κτί-

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι, κάτοχοι 
διατηρητέων κτι-
σμάτων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9 παρ. 3γ, 
δδ) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για δια-
τήρηση παραδο-
σιακών κτισμά-
των και οικι-
σμών – Πολιτι-
σμός. 
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9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

μείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
ταχυδρομικά ταμιευτήρια και λοιπούς 
πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφεί-
λονται από αυτόν, για αναστήλωση, επι-
σκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρη-
τέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων 
που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηρι-
ζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλε-
ων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί.  Το πο-
σοστό της μείωσης της περίπτωσης αυτής 
υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοι-
χούν στο τμήμα του δανείου ως διακόσι-
ες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 

σματα παραδοσιακών οι-
κισμών. 

γ) Δεν δικαιούνται την έκ-
πτωση, άτομα που κα-
τοικούν στην αλλοδαπή 
και αποκτούν εισόδημα 
από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 

δ) Το δάνειο να έχει συναφ-
θεί από 1/1/03. 

         
11 Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 

20%, στον οποίο περιλαμβάνεται ο φό-
ρος εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου 
και η εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο, το 
ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση 
κοινόχρηστων χώρων, γενικώς, σε οικο-
δομές που από τον κανονισμό της ορο-
φοκτησίας ανήκουν στους ιδιοκτήτες των 
διηρημένων ιδιοκτησιών τους. 

Οι διοικητικές προϋποθέ-
σεις αναφέρονται στο άρθρο 
11 του ν. 2238/94. 

Ιδιοκτήτες διηρη-
μένων ιδιοκτη-
σιών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
11) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
12 Φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόμενο ως 

εισόδημα και με συντελεστή 20%, κάθε 
ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα 
μισθώματα, από το μισθωτή προς τον 
εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακι-
νήτου μόνου του ή μαζί με τον οποιοδή-
ποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυ-
χόν διαθέτει. 

 Εκμισθωτές ακι-
νήτων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 1, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
13 Δεν λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορι-

σμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης δια-
βίωσης του φορολογούμενου, της συζύ-
γου του και των προσώπων που τους βα-
ρύνουν, το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για 
ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια 
κατοικία μέχρι των διακοσίων (200) τε-

Να μην υπερβαίνει η επι-
φάνεια της κύριας κατοικί-
ας τα 200 τ.μ. και της δευ-
τερεύουσας τα 150 τ.μ. 

Ιδιοκτήτες κατοι-
κιών γενικώς. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση του 
κοινωνικού χα-
ρακτήρα της ιδι-
οκατοίκησης – 
Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

τραγωνικών μέτρων και για δευτερεύου-
σα κατοικία γενικώς μέχρι των εκατόν 
πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων. 

         
14 Δεν λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορι-

σμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης δια-
βίωσης του φορολογούμενου, της συζύ-
γου του και των προσώπων που συνοι-
κούν και τους βαρύνουν, η τεκμαρτή 
δαπάνη, για δευτερεύουσα κατοικία, με 
επιφάνεια μέχρι εκατόν πενήντα (150) 
τετραγωνικά μέτρα που βρίσκεται σε χω-
ριό ή όλη με πληθυσμό κάτω από πέντε 
χιλιάδες (5.000) κατοίκους και η οποία 
περιήλθε στο φορολογούμενο ή τη σύζυ-
γό του από κληρονομιά, προίκα ή γονική 
παροχή, εκτός από τις κατοικίες που 
βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες χαρα-
κτηρίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία 
ως τουριστικοί τόπου. 

α) Η επιφάνεια της κατοι-
κίας να μην υπερβαίνει 
τα 150 τ.μ. 

β) Η δευτερεύουσα κατοι-
κία να βρίσκεται σε χω-
ριό ή πόλη με πληθυσμό 
λιγότερο από 5.000 κα-
τοίκους, 

γ) Να περιήλθε στο φορο-
λογούμενο ή τη σύζυγό 
του από κληρονομιά, 
προίκα ή γονική παρο-
χή. 

δ) Η περιοχή στην οποία 
βρίσκεται να μη χαρα-
κτηρίζεται ως τουριστι-
κός τόπος κατά την κεί-
μενη νομοθεσία. 

Ιδιοκτήτες δευτε-
ρεύουσας κατοι-
κίας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Για να αποφευ-
χθούν ακρότητες 
στην εφαρμογή 
της διάταξης – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
15 Εξαιρείται από το τεκμήριο η δαπάνη για 

την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα 
πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέ-
γερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης 
κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν 
υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. 
Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαί-
νει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. λαμβάνε-
ται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί 
στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν εί-
κοσι (120) τ.μ. 

 Φυσικά πρόσωπα. ΚΦΕ (άρθρο 
17, περ. γ, 
υποπ. ββ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
16 Μη εφαρμογή του τεκμηρίου στις μετα-

βιβάσεις ακινήτων εξωχωρίων και άλλων 
επιχειρήσεων προς φυσικά πρόσωπα υπό 
την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο κτή-
σης του ακινήτου από την εταιρεία δεν 

 Φυσικά πρόσωπα. Ν. 3091/02 
(άρθρο 18, 
παρ. 2) και 
Ν. 3220/04 
(άρθρο 35 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση της 
μεταβίβασης α-
κινήτων από τις 
εξωχώριες επι-
χειρήσεις σε 

  

450 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

θα είχαν εφαρμογή για τον πραγματικό 
κύριο οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Ει-
σοδήματος. 

παρ. 1) φυσικά πρόσω-
πα – Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

         
         
 Β.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙ-

ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Τα τεκμαρτά εισοδήματα από οικοδομές 

που ανήκουν σε δημόσιες, δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύ-
σεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή 
χωρίς νομική προσωπικότητα και σε δη-
μόσια ή δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα. 

Οι οικοδομές χρησιμοποι-
ούνται για την εγκατάσταση 
και λειτουργία των επιχει-
ρήσεων. 

Δημόσιες, δημοτι-
κές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επιδι-
ωκόμενου σκο-
πού – Ειδικές 
δράσεις στο εσω-
τερικό. 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα εισοδήματα 
από οικοδομές γενικά και από εκμίσθω-
ση γαιών που ανήκουν στους Ιερούς 
Ναούς, στις Ιερές Μητροπόλεις, στις Ιε-
ρές Μονές του Αγίου Όρους, στην Ιερά 
Μονή Πάτμου, στην Ιερά Μονή Σινά, 
στην Αποστολική Διακονία, στον Πανάγιο 
Τάφο, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, στα Πατριαρχεία 
Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας, στην Ιε-
ρά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, καθώς και 
στις Ιερές Σταυροπηγιακές Μονές Κύ-
πρου, στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 
που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώ-
νται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγ-
μένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και 
στα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα. 

  ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1, 
περ. β και δ, 
όπως ισχύ-
ουν μετά την 
τροποποίησή 
τους με τις 
παρ. 1 και 2 
του άρθρου 
2 του  
ν. 3296/04) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του επιδι-
ωκόμενου σκο-
πού - Πολιτι-
σμός (θρησκεία). 

3.379 57.233.799 

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα τεκμαρτά ει-
σοδήματα από ακίνητα τα οποία ανή-
κουν σε αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύ-

α) Όρος της αμοιβαιότητας. 
β) Τα ακίνητα να χρησιμο-

ποιούνται για την τέλεση 
της λατρείας και τη διε-

Ξένα θρησκεύμα-
τα και δόγματα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους θρη-
σκευτικής ισότη-
τας – Πολιτισμός 
(θρησκεία). 
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9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ματα και δόγματα. ξαγωγή υπηρεσιών θρη-
σκευτικής φύσης των 
δογμάτων. 

         
4 Απαλλάσσονται τα κέρδη από την πώλη-

ση των ακινήτων στην εταιρεία ειδικού 
σκοπού. 

Εμφάνιση σε λογαριασμό 
ειδικού αφορολόγητου α-
ποθεματικού. 

Εταιρεία ειδικού 
σκοπού. 

Ν. 3156/03  Διευκόλυνση της 
πραγματοποίη-
σης επενδύσεων 
σε ακίνητα - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα τεκμαρτά ει-
σοδήματα από ακίνητα τα οποία ανή-
κουν σε ξένα κράτη. 

α) Όρος της αμοιβαιότητας. 
β) Τα ακίνητα να χρησιμο-

ποιούνται για την εγκα-
τάσταση των πρεσβειών 
και προξενείων των κρα-
τών αυτών. 

Ξένα κράτη. ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση δι-
πλωματικών 
σχέσεων με τα 
ξένα κράτη – 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
6 Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη πε-

ριουσία υποχρεούνται σε καταβολή φό-
ρου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επι-
τοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (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. 
Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί 
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει 
από τη δήλωση που υποβάλλεται από 
την εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη πε-

 Ανώνυμες εταιρεί-
ες επενδύσεων σε 
ακίνητα. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 8) 
Ν. 3697/08 
(άρθρο 20, 
παρ. 3 και 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη με την 
επιφύλαξη 
αλλαγής 
του καθε-
στώτος φο-
ρολογίας 
από Σχέδιο 
Οδηγίας 
της ΕΕ. 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 
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9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ριουσία εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν 
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 54 
του ΚΦΕ. 

         
7 Η μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών σε 

ακίνητη περιουσία, μη εισηγμένων στο 
ΧΑ, απαλλάσσεται από το φόρο της παρ. 
2 του άρθρου 13 του ν. 2238/94. 

 Εταιρείες μη ει-
σηγμένες στο ΧΑ. 

Ν. 2778/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
         
 Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
       

         
1 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας. Σε περί-

πτωση μεταβίβασης με γονική παροχή εξ 
ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα 
κατοικίας ή οικοπέδου, δεν υπόκειται σε 
φόρο αξία που αντιστοιχεί σε εμβαδόν 
κατοικίας έως διακόσια (200) τ.μ., το 
οποίο προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε 
(25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα 
επόμενα ανήλικα τέκνα των οποίων την 
επιμέλεια έχει ο δικαιούχος. 

Οι δικαιούχοι να μην έ-
χουν: 
α) δικαίωμα πλήρους κυ-

ριότητας ή επικαρπίας ή 
οίκησης σε άλλο διαμέ-
ρισμα ή οικία που να 
πληροί τις στεγαστικές 
τους ανάγκες, 

β) δικαίωμα πλήρους κυ-
ριότητας σε οικόπεδο οι-
κοδομήσιμο, 

γ) δυνατότητα εκποίησης 
της παρεχόμενης οικίας 
ή διαμερίσματος ή οικο-
πέδου πριν την πάροδο 
μιας 5ετίας. 

Τέκνα δωρητή. Ν. 2961/01 
(άρθρο 43, 
εν. Α’) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

1.070 1.260.809 

         
 Δ. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης ακινήτων, οι συμβάσεις ανταλλαγής 
επί καλλιεργούμενων ή καλλιεργήσιμων 
γαιών. 

α) Να πρόκειται περί καλ-
λιεργούμενων ή καλλιερ-
γήσιμων γαιών, με βε-
βαίωση της Δ/νσης Γε-

Οι ιδιοκτήτες των 
εν λόγω γαιών. 

Ν. 3194/55 
(άρθρο 37) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 
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9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ωργίας, 
β) η ανταλλαγή να γίνεται 

για τη συγκέντρωση των 
κατεσπαρμένων γαιών. 

 
         

2 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
κτημάτων. 

 Ιδιοκτήτες κτημά-
των που απαλλο-
τριώνονται ανα-
γκαστικά. 

ΑΝ 1521/50 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

240 81.629 

         
3 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων, η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
ακινήτου για δημόσια ωφέλεια. 

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. 

370 43.454.088 

         
         
 Ε.  ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 
ακινήτων η ανάκληση απαλλοτρίωσης 
ακινήτων. 

 Ιδιοκτήτες ακινή-
των των οποίων 
ανακαλείται η α-
παλλοτρίωση. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
         
 ΣΤ.  ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙ-

ΜΗΜΑΤΟΣ 
       

         
1 Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου 

υπερτιμήματος η πρώτη μετά την έκδο-
ση, μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς 
συντελεστή δόμησης.  

Η πώληση του τίτλου μετα-
φοράς συντελεστή δόμησης 
να γίνεται από το δικαιούχο 
αυτού. 

Δικαιούχοι τίτλου 
μεταφοράς συντε-
λεστή δόμησης. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

10 2.763 

         
         
 Ζ.   ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Από τη συνολική αξία των κατοικιών των 
φυσικών προσώπων αφαιρείται ποσό μέ-
χρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για 
τους άγαμους. Για τους έγγαμους, αφαι-

Η συνολική αξία των κατοι-
κιών των φυσικών προσώ-
πων να μην υπερβαίνει το 
ποσό των εκατό χιλιάδων 

Όλα τα φυσικά 
πρόσωπα. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 
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9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ρείται ποσό μέχρι διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) ευρώ, επιμεριζόμενο αναλογι-
κά μεταξύ των κατοικιών των ιδιοκτητών 
που αναγράφονται στην ίδια δήλωση. 
Μέχρι το ποσό του προηγούμενου εδα-
φίου αφαιρείται και για χήρους ή δια-
ζευγμένους ή άγαμους που βαρύνονται 
με προστατευόμενα σύμφωνα με τον Κώ-
δικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνα, 
όπως αυτά αναγράφονται στη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος του οικείου οι-
κονομικού έτους. Το ποσό των διακοσίων 
χιλιάδων (200.000) ευρώ προσαυξάνεται 
κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ό-
ταν στη δήλωση φόρου εισοδήματος του 
οικείου οικονομικού έτους περιλαμβά-
νονται τρία προστατευόμενα κατά τον 
Κ.Φ.Ε. τέκνα και άνω.  

(100.000) ευρώ για τους 
άγαμους και το ποσό των 
διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) ευρώ για τους έγ-
γαμους. 

         
2 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή 
οικισμού, επί των οποίων έχουν δικαίω-
μα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επι-
καρπίας φυσικά πρόσωπα. 

 Όλα τα φυσικά 
πρόσωπα. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. α’) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις. 
 Ιδιοκτήτες δασών 

και δασικών εκτά-
σεων. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. β’) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
4 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, τα ξένα κράτη, για τα ακίνητα 
που ανήκουν σ’ αυτά και τα οποία χρη-
σιμοποιούνται για την εγκατάσταση των 
πρεσβειών και προξενείων αυτών, με τον 
όρο της αμοιβαιότητας. 

Τα ακίνητα να χρησιμοποι-
ούνται για την εγκατάσταση 
των πρεσβειών και προξε-
νείων τους και να τηρείται ο 
όρος της αμοιβαιότητας. 

Ξένα κράτη. Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. γ’) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, οι ξένοι πρεσβευτές και λοιποί 
διπλωματικοί αντιπρόσωποι και πράκτο-
ρες, για τα ακίνητά τους με τον όρο της 

Να τηρείται ο όρος της α-
μοιβαιότητας. 

Ξένοι πρεσβευτές, 
λοιποί διπλωματι-
κοί αντιπρόσωποι, 
πράκτορες. 

Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. γ’) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 
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9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

αμοιβαιότητας. 
         

6 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-
νήτων, οι πρόξενοι και προξενικοί πρά-
κτορες, καθώς και το κατώτερο προσω-
πικό των ξένων πρεσβειών και προξενεί-
ων, για τα ακίνητά τους με τον όρο της 
αμοιβαιότητας και εφόσον έχουν την ι-
θαγένεια του κράτους που αντιπροσω-
πεύουν και δεν ασκούν εμπόριο ή βιο-
μηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα και με την επιφύ-
λαξη των όρων των διεθνών συμβάσεων. 

Να τηρείται ο όρος της α-
μοιβαιότητας, οι δικαιούχοι 
να έχουν την ιθαγένεια του 
κράτους που αντιπροσω-
πεύουν και δεν ασκούν ε-
μπόριο ή βιομηχανία ή να 
μην είναι διευθυντές επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα. 

Πρόξενοι, προξε-
νικοί πράκτορες 
και κατώτερο 
προσωπικό των ξέ-
νων πρεσβειών και 
προξενείων. 

Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. γ’) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 

  

         
7 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί 
από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υ-
πουργείο Πολιτισμού, λόγω αρχαιολογι-
κής έρευνας. 

Τα ακίνητα να έχουν δε-
σμευθεί λόγω αρχαιολογι-
κής έρευνας, από την  αρ-
χαιολογική υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των. 

Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. δ’) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
8 Απαλλάσσονται από το τέλος ακινήτων τα 

κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια 
ή πρωτόκολλο κατεδάφισης. 

Τα κτίσματα για τα οποία 
έχει εκδοθεί άδεια ή πρω-
τόκολλο κατεδάφισης. 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των. 

Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. ε’) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
9 Απαλλάσσονται από το τέλος ακινήτων, 

τα επιταγμένα από το στρατό ακίνητα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4442/1929 (ΦΕΚ 339 Α’). 

Τα ακίνητα να είναι επιταγ-
μένα από το στρατό. 

Ιδιοκτήτες ακινή-
των. 

Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. στ’) 

Απεριόρι-
στη 

Άμυνα   

         
10 Απαλλάσσονται από το τέλος ακινήτων, 

το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο περι-
λαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δη-
μόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν ως 
ειδικά ταμεία και η Τράπεζα της Ελλά-
δος για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνη-
τά τους. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Ελληνικό Δημόσι-
ο, αποκεντρωμέ-
νες δημόσιες υ-
πηρεσίες, Τράπεζα 
της Ελλάδος. 

Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. ζ’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
11 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων οι δήμοι, οι κοινότητες, οι νομαρ-
χιακές αυτοδιοικήσεις, οι δημοτικές και 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Δήμοι, κοινότητες, 
νομαρχιακές αυ-
τοδιοικήσεις, δη-

Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. η’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 
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9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

κοινοτικές επιχειρήσεις, οι Τοπικές Ενώ-
σεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), η 
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 
Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), η Ένωση Νομαρχια-
κών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) 
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί-
ου, για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνη-
τά τους. 

μοτικές και κοινο-
τικές επιχειρήσεις, 
ΤΕΔΚ, ΚΕΔΚΕ, 
ΕΝΑΕ, νπδδ. 

         
12 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, τα κάθε είδους ταμεία ή οργανι-
σμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι συνδικα-
λιστικές οργανώσεις και η Αρχαιολογική 
Εταιρεία για ακίνητα που ιδιοχρησιμο-
ποιούνται. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Κάθε είδους τα-
μεία, οργανισμοί 
κοινωνικής ασφά-
λισης, συνδικαλι-
στικές οργανώσεις, 
Αρχαιολογική Ε-
ταιρεία  

Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. θ’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
13 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, οι κατά την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 13 του Συντάγματος γνωστές θρη-
σκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό του 
Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του όρους 
Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλε-
ξάνδρειας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 
και η Ορθόδοξη Εκκλησία της  Αλβανί-
ας, για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνη-
τά τους, καθώς και γι’ αυτά που χρησι-
μοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό 
τους έργο. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Γνωστές θρησκείες 
και δόγματα, το 
Ιερό Κοινό του 
Πανάγιου Τάφου, 
η Ιερά Μονή του 
όρους Σινά, το Ά-
γιο Όρος, το Πα-
τριαρχείο Κωνστα-
ντινουπόλεως, το 
Πατριαρχείο Αλε-
ξάνδρειας, το Πα-
τριαρχείο Ιεροσο-
λύμων και η Ορ-
θόδοξη Εκκλησία 
της  Αλβανίας, 

Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. ι’) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
14 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, τα μουσεία, τα κοινωφελή ιδρύ-
ματα και τα ιδρύματα για τα οποία έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 12 του ν. 1610/1986 
(ΦΕΚ 89 Α’) για τα ιδιοχρησιμοποιούμε-
να ακίνητά τους. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Τα μουσεία, τα 
κοινωφελή ιδρύ-
ματα και τα ιδρύ-
ματα για τα οποία 
έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 

Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. ια’) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 
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9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

του άρθρου 12 
του ν. 
1610/1986.  

         
15 Τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις 

διατάξεις του ν. 1091/1980 (ΦΕΚ 267 
Α’) για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά 
τους. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Νομικά πρόσωπα 
ν. 1091/1980 
(Βακούφ Θράκης) 

Ν. 3634 
(άρθρο 8, 
περ. ιβ’) 

Απεριόρι-
στη 

Φορολογική ε-
ξομοίωση των 
μουσουλμανι-
κών ευαγών ι-
δρυμάτων του ν. 
1091/80 με ό-
λους τους άλ-
λους εκκλησια-
στικούς φορείς -
Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα).  

  

         
 Η.   ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ        
         

1 Δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου η κα-
ταβαλλόμενη αποζημίωση σε ιδιοκτήτες 
ακινήτου που απαλλοτριώνεται για δη-
μόσια ωφέλεια. 

 Δικαιούχοι απο-
ζημίωσης για α-
παλλοτριωθέντα 
ακίνητα. 

Σύνταγμα 
της Ελλάδας 
(άρθρο 17) 

Απεριόρι-
στη 

Υποδομές  18.500.000 
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10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του 

φορολογούμενου της δαπάνης αγοράς 
μεριδίων Α/Κ εφόσον αυτά δεν μεταβι-
βασθούν για 3 έτη. Ισχύει και για μερί-
δια Α/Κ συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια 
συμβόλαια ζωής. Εκπίπτει το 20% της 
δαπάνης και μέχρι 3.000 ευρώ κατά φο-
ρολογούμενο. 

Διακράτηση των μεριδίων 
για τρία (3) έτη. 
Η αξία των μεριδίων που 
αγοράστηκαν το έτος 2005 
θα εκπέσει στο οικονομικό 
έτος 2009. 
Για μερίδια που αγοράστη-
καν από 1/1/05 και έως 
31/12/09. 
Δεν δικαιούνται την έκπτω-
ση κάτοικοι αλλοδαπής που 
αποκτούν εισόδημα στην 
Ελλάδα. 

Όλοι οι φορολο-
γούμενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
8 παρ. 1 
περ. στ και 
άρθρο 2 
παρ. 3) 
Ν. 3296/04 
Ν. 3522/06 
(άρθρο 2, 
παρ. 3). 

Τρία (3) 
χρόνια 
από την 
ημερομη-
νία αγοράς 
των μερι-
δίων. 

Ενίσχυση της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

4.780 1.160.928 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο οι τόκοι 

που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια 
που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων σε ευρώ ή συνάλλαγμα στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3,  
περ. ζ, 
άρθρο 12, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του ανα-
πτυξιακού χα-
ρακτήρα της 
τράπεζας - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο τα μερίσμα-

τα από ιδρυτικούς τίτλους και μετοχές 
ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών που α-
σχολούνται με την εκμετάλλευση πλοίων 
των οποίων τα κέρδη υπόκεινται στον ει-
δικό φόρο πλοίων, όπως αυτός ισχύει 
κάθε φορά.  Αν η ανώνυμη εταιρεία πα-
ράλληλα με την εκμετάλλευση των πλοί-
ων ασκεί και άλλες επιχειρήσεις, τότε 
απαλλάσσεται από το φόρο ποσό μερί-
σματος ίσο με τη σχέση μεταξύ των ακα-
θάριστων εσόδων από την εκμετάλλευση 
των πλοίων και του συνόλου των ακαθά-

 Κάτοχοι μετοχών 
ιδρυτικών τίτλων 
ημεδαπών πλοιο-
κτητριών εται-
ρειών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. θ) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του ειδι-
κού τρόπου φο-
ρολογίας των 
πλοιοκτητριών 
εταιρειών - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 
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10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ριστων εσόδων της εταιρείας. 
         

4 Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολό-
γηση (10%) οι τόκοι που προκύπτουν 
από οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης σε 
τράπεζες της Ελλάδας ή το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο, εφόσον το ποσό αυτής είναι 
σε ξένο νόμισμα και ο δικαιούχος  κά-
τοικος αλλοδαπής. 

Η κατάθεση να είναι σε ξένο 
νόμισμα και οι δικαιούχοι 
να είναι κάτοικοι αλλοδα-
πής. 

Κάτοικοι αλλοδα-
πής με τραπεζικό 
λογαριασμό σε ξέ-
νο νόμισμα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. α 
άρθρο 12, 
παρ. 7,  
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για εισ-
ροή συναλλάγ-
ματος - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
5 Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολό-

γηση οι τόκοι που προκύπτουν από ε-
κούσιες καταθέσεις όψεως ή ταμιευτηρί-
ου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων, εφόσον το ποσό αυτών είναι σε ξέ-
νο νόμισμα και ο δικαιούχος κάτοικος 
αλλοδαπής. 

Η κατάθεση να είναι σε ξένο 
νόμισμα και ο δικαιούχος 
μη κάτοικος Ελλάδας. 

Μη κάτοικοι Ελ-
λάδος. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. α 
άρθρο 12, 
παρ. 7, 
περ. β) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για εισ-
ροή συναλλάγ-
ματος - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
6 Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολό-

γηση οι τόκοι που προκύπτουν από κα-
ταθέσεις στεγαστικού ταμιευτηρίου, εφό-
σον το προϊόν τους χρησιμοποιείται α-
ποκλειστικά για την εξασφάλιση στεγα-
στικού δανείου για απόκτηση πρώτης 
κατοικίας του φορολογούμενου. 

 Καταθέτες ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 7, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
7 Εξαιρούνται από τη φορολογία οι τόκοι 

ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί 
ή συναφθεί μέχρι 31/12/1990, καθώς 
και οι τόκοι από ομολογιακά δάνεια σε 
συνάλλαγμα που εκδίδονται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος από 1/1/1991 
μέχρι 31/12/1996. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 7, 
περ. στ) 

Μέχρι τη 
λήξη των 
ομολόγων. 

Αποφυγή ανα-
δρομικής φορο-
λόγησης εισο-
δημάτων - Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
8 Εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολό-

γηση, οι τόκοι που προκύπτουν από 
προθεσμιακές καταθέσεις, σε ξένο νόμι-
σμα, που έχουν συναφθεί από μόνιμους 
κατοίκους Ελλάδας μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου 1996 και για το χρονικό διά-

Οι τόκοι να προκύπτουν 
από προθεσμιακές καταθέ-
σεις σε ξένο νόμισμα που 
έχουν συναφθεί μέχρι 
31/12/1996. 

Καταθέτες κάτοι-
κοι Ελλάδος. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 7, 
περ. η) 

Μέχρι την 
πρώτη α-
νανέωση. 

Κίνητρο για εισ-
ροή συναλλάγ-
ματος - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

στημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους 
μετά από αυτή την ημερομηνία. 

         
9 Εξαίρεση από την αυτοτελή φορολόγηση 

10% των τόκων από προθεσμιακές κατα-
θέσεις σε εγχώριο νόμισμα που προέρ-
χονται από εισαγωγή συναλλάγματος 
που έχουν συναφθεί από μη κατοίκους 
Ελλάδος μέχρι την 31/12/1997 και για 
το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη 
ανανέωσή τους, μετά από αυτή την ημε-
ρομηνία. 

Εισαγωγή συναλλάγματος 
μέχρι 31/12/1997 από μη 
κατοίκους Ελλάδος. 

Μη κάτοικοι Ελ-
λάδος. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 7, 
περ. θ) 
 

Μέχρι την 
πρώτη α-
νανέωση. 

Κίνητρο για εισ-
ροή συναλλάγ-
ματος - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
10 Εξαιρούνται από τη φορολογία εισοδή-

ματος οι τόκοι που προκύπτουν από ο-
μόλογα που έχουν εκδοθεί μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 1996, ανεξάρτητα αν η 
διάρκεια αυτών είναι ετήσια ή μεγαλύτε-
ρης χρονικής διάρκειας, οι τόκοι από έ-
ντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί μέ-
χρι την 31η Δεκεμβρίου 1996, καθώς 
και οι τόκοι από ομολογιακά δάνεια που 
εκδίδει από 1/1/1997 και μετά το Ελ-
ληνικό Δημόσιο στο εξωτερικό και τέλος 
οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελ-
ληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 
1/1/2009 και μετά και αποκτώνται από 
επενδυτές μόνιμους κατοίκους αλλοδα-
πής. 

Τα ομόλογα, καθώς και τα 
έντοκα γραμμάτια να έχουν 
εκδοθεί μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου 1996. 

Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων ή ομά-
δες περιουσίας 
κάτοχοι ομολόγων 
ή εντόκων γραμ-
ματίων του Ελλη-
νικού Δημοσίου. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 9, 
περ. α, β, γ 
και δ) 

Βλέπε πε-
ριγραφή. 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
11 Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος 

οι τόκοι ομολογιακών δανείων του Δημο-
σίου με διάρκεια δύο (2) ετών ή και με-
γαλύτερη. 

Ο αρχικός κάτοχος των τίτ-
λων των δανείων να διακρα-
τεί τόσο τα σώματα αυτών 
όσο και τα τοκομερίδιά 
τους, μέχρι την ημερομηνία 
λήξης τους. 

Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-
ρήσεις και νομικά 
πρόσωπα της παρ. 
4 του άρθρου 2 
του ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12 παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση αγο-
ράς ομολόγων – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
12 Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος 

οι τόκοι των ομολογιακών δανείων που 
εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο για τους 

Οι επενδυτές να είναι μόνι-
μοι κάτοικοι εξωτερικού. 

Φυσικά πρόσωπα. Ν. 2682/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση αγο-
ράς ομολόγων – 
Οικονομικές 
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10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

επενδυτές μόνιμους κατοίκους εξωτερι-
κού. 

σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

         
13 Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος 

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

 Κάτοχοι ομολο-
γιών ή τίτλων εκ-
δοθέντων από την 
ΤΕΑΕΠ. 

Ιδρυτική 
συμφωνία 
της Τράπε-
ζας Εμπορί-
ου και Ανά-
πτυξης του 
Ευξείνου 
Πόντου (άρ-
θρο 52, παρ. 
3), κυρωθεί-
σα με το ν. 
2380/96. 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
14 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. 

  

         
15 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. 

  

         
16 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-

 Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-
ρήσεις και πρό-
σωπα παρ. 4 άρ-
θρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ, 
ΕΕ, κ.λπ.) που εί-
ναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ ακινήτων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. ι) 
Ν. 2778/99 
(άρθρο 20, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

των. 
         

17 Με την καταβολή του φόρου (3‰) από 
την ΑΕ Διαχειρίσεως εξαντλείται και η 
φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-
ρήσεις και πρό-
σωπα παρ. 4 άρ-
θρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ, 
ΕΕ, κ.λπ.) που εί-
ναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. ι) 
 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
18 Με την καταβολή του φόρου (3‰) από 

την Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακί-
ου (ΕΕΧ) εξαντλείται η φορολογική υπο-
χρέωση και των μετόχων, επιφυλασσομέ-
νων των διατάξεων της παρ. 2 (σχετικά με 
την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα 
από κινητές αξίες) 

 Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-
ρήσεις και πρό-
σωπα παρ. 4 άρ-
θρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ, 
ΕΕ, κ.λπ.) που εί-
ναι μέτοχοι της 
ΕΕΧ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. ι) 
Ν.1969/91 
(άρθρο 16, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη - Οικονομι-
κές σχέσεις και 
ανάπτυξη. 

  

         
19 Η φορολόγηση των κερδών του Αμοιβαί-

ου Κεφαλαίου Ακινήτων γίνεται σύμφωνα 
με το άρθρο 33 του ν. 3283/04.  Με τη 
φορολογία αυτή εξαντλείται και η φορο-
λογική υποχρέωση των μεριδιούχων του. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
ατομικές επιχει-
ρήσεις και πρό-
σωπα παρ. 4 άρ-
θρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ, 
ΕΕ, κ.λπ.) που εί-
ναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ ακινήτων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. ι) 
Ν. 2778/99 
(άρθρο 20, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
20 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 και πρό-
σωπα παρ. 4 άρ-
θρου 2 ΚΦΕ (ΟΕ, 
ΕΕ, κ.λπ.) που εί-
ναι μέτοχοι της 
Εταιρείας Επεν-
δύσεων σε Ακίνη-
τη Περιουσία. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 3, 
περ. ι) 
Ν. 2778/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 
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10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

21 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 
μερισμάτων που διανέμει ναυτική εται-
ρεία του ν. 959/1979 που έχει υπαχθεί 
στο άρθρο 26 του ν. 27/1975 και δια-
χειρίζεται πλοίο με ελληνική σημαία που 
ανήκει στην κυριότητα αλλοδαπής εται-
ρείας. 

 Φυσικά πρόσωπα, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. 

Ν. 959/79 
(άρθρο 60) 
Ν. 27/75 
(άρθρο 26), 
Ν. 3091/02 
(άρθρο 9, 
παρ. 15) 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
22 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα κέρδη από την πώληση μετοχών 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή 
σε άλλο αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματι-
στηριακό θεσμό. 

Για μετοχές που έχουν α-
ποκτηθεί μέχρι 31/12/08. 

Κάτοχοι μετοχών, 
φυσικά πρόσωπα, 
προσωπικές εται-
ρείες κ.λπ. που 
τηρούν βιβλία Α΄ 
και Β΄ κατηγορίας 
του ΚΒΣ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
38) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
χρηματιστηρια-
κής αγοράς - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
23 Φορολογούνται αυτοτελώς και με συντε-

λεστή 10%, οι τόκοι οι οποίοι αποκτώ-
νται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 
κατοικούν στην Ελλάδα από οποιαδήπο-
τε μορφή κατάθεσης σε τράπεζες και στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 Όλοι οι φορολο-
γούμενοι φυσικά 
πρόσωπα, καθώς 
και νομικά πρό-
σωπα, της παρ. 4 
του άρθρου 2 του 
ΚΦΕ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 1, 
περ. α, β) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση δι-
αδικασιών και 
συγκράτηση 
ύψους επιτοκίων 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
24 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

10% τα εισοδήματα που προκύπτουν 
από πράξεις repos και reverse repos, τα 
οποία φορολογούνται αυτοτελώς. 

 Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που α-
ποκτούν εισοδή-
ματα από πράξεις 
repos. 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 1 
και 2) 

Απεριόρι-
στη 

Εξομάλυνση α-
γοράς χρηματο-
οικονομικών 
προϊόντων - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
25 Φορολογούνται αυτοτελώς οι τόκοι που 

προκύπτουν από την επένδυση κεφα-
λαίων σε ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια 
του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και από 
τα εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έ-
ντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 
1/1/1997 και μετά.  Στους έντοκους τίτ-
λους που εκδίδονται από 3/1/1998, ο 

 Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων ή ομά-
δες περιουσίας 
κάτοχοι ομολόγων 
ή εντόκων γραμ-
ματίων του Ελλη-
νικού Δημοσίου 

ΚΦΕ (άρθρο 
12, παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση αγο-
ράς ομολόγων – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10%. 
Τα ως άνω έχουν εφαρμογή και στους έ-
ντοκους τίτλους που εκδίδονται στην Ελ-
λάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρημα-
τοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυ-
γκροτήσεως και Αναπτύξεως, την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και 
Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα 
Αναπτύξεως. 

κ.λπ. 

         
26 Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 

5% η πραγματική αξία πώλησης μετοχών 
μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών (ΧΑ) ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε 
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματι-
στηριακό θεσμό (αντί φορολογίας της 
υπεραξίας με τις γενικές διατάξεις) που 
μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα.  Στη μεταβίβαση 
μετοχών σε συγγενείς Α΄ ή Β΄ κατηγορί-
ας του άρθρου 29 του ν. 2961/01 εφαρ-
μόζονται οι συντελεστές 1,2% και 2,4% 
αντίστοιχα. 

Η αξία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από αυτή που 
προκύπτει από την 
1030366/10307/Β0012/ 
ΠΟΛ/1053/1-4-03 ΑΥΟ. 

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

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
         
 Β.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος 

οι τόκοι ομολογιακών δανείων του Δημο-
σίου διάρκειας δύο (2) ετών ή και μεγα-
λύτερης. 

Ο αρχικός κάτοχος των τίτ-
λων των δανείων αυτών δια-
κρατεί τόσο τα σώματα αυ-
τών, όσο και τα τοκομερίδιά 
τους, μέχρι την ημερομηνία 
λήξης τους. 
Έκδοση υπουργικής από-
φασης για περαιτέρω καθο-
ρισμό προϋποθέσεων. 

Νομικό πρόσωπο 
που κατέχει τους 
τίτλους (σώμα και 
τοκομερίδια) κατά 
τη δέκατη εργάσι-
μη ημέρα μετά 
την έκδοσή τους. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 12, 
παρ. 11) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός 
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο οι τόκοι Έκδοση των όρων της εν ΑΕ, ΕΠΕ, συνε- Ν. 2238/94 Απεριόρι- Λόγω του ανα-   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια 
που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων σε ευρώ ή συνάλλαγμα στο 
εξωτερικό, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος 
αυτών είναι κάτοικος Ελλάδας ή αλλο-
δαπός. 

λόγω τράπεζας στο εξωτερι-
κό. 

ταιρισμοί κ.λπ. (άρθρο 6, 
παρ. 3, 
περ. ζ, 
άρθρο 12, 
παρ. 8) 

στη πτυξιακού χα-
ρακτήρα της 
τράπεζας – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

         
3 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 

τόκων των ομολογιών δανείων που εκδί-
δει το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και από 
επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα 
για τους επενδυτές μόνιμους κατοίκους 
εξωτερικού. 

Δικαιούχος επενδυτής μό-
νιμος κάτοικος εξωτερικού. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις, μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

Ν. 2682/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 1) 
Ν. 2789/00 
(άρθρο 26, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Προσέλκυση ξέ-
νων επενδυτών – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Απαλλαγή της πρόσθετης αξίας που 

προκύπτει επ’ ωφελεία των μεριδιούχων 
αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά 
μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτή-
σης 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.  
Κατά το μέρος που δεν ε-
μπεριέχεται, θα φορολογεί-
ται με τις γενικές διατάξεις 
όταν κεφαλαιοποιηθεί ή δι-
ανεμηθεί στο μέλλον. 

ΑΕ, ΕΠΕ, συνε-
ταιρισμοί, υποκα-
ταστήματα αλλο-
δαπών κ.λπ. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 6, 
παρ. 3, 
περ. ι) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
5 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) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

6 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 
εισοδημάτων από κινητές αξίες που α-
ποκτούν τα αμοιβαία κεφάλαια από την 
ημεδαπή ή αλλοδαπή. 

Για τους τόκους ομολογια-
κών δανείων, οι τίτλοι από 
τους οποίους προκύπτουν, 
θα πρέπει να έχουν απο-
κτηθεί τουλάχιστον 30 ημέ-
ρες πριν από το χρόνο που 
έχει ορισθεί για την εξαρ-
γύρωση των τοκομεριδίων. 

ΑΕ, ΕΠΕ, κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ, τα οποία 
είναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ. 

Ν. 3283/04 
(άρθρο 33, 
παρ. 3), ό-
πως αντικα-
ταστάθηκε 
με την παρ. 
1 του άρ-
θρου 15 του 
ν. 3522/06 
(ΦΕΚ Α’  
276). 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
7 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 Τράπεζας (Επι-
τοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου 
κατά 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., νομι-
κά πρόσωπα μερι-
διούχοι του Αμοι-
βαίου Κεφαλαίου 
Ακινήτων. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη με την 
επιφύλαξη 
αλλαγής 
του καθε-
στώτος φο-
ρολογίας 
από Σχέδιο 
Οδηγίας 
της ΕΕ. 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
8 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 
ΑΤΕ, ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ, Τράπεζα Επεν-
δύσεων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Ελληνικές Εξαγωγικές ΑΕ, ΕΟΜΜΕΧ 
και δημόσιες οργανισμούς ή δημόσιες 
επιχειρήσεις, 

β) σε βιομηχανικές και μεταλλευτικές 

Τα 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 Τράπεζα 
της Ελάδος. 

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. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

επιχειρήσεις για παραγωγικές επεν-
δύσεις. 

         
9 Η πιο πάνω απαλλαγή αφορά και τους 

τόκους δανείων που χορηγούν διεθνείς 
χρηματοδοτικοί οργανισμοί, η Ευρωπαϊ-
κή Τράπεζα 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 
Τράπεζα 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. 

  

         
10 Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

υποχρεούνται σε καταβολή φόρου με 
συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύο-
ντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου 
Αναφοράς) προσαυξανόμενου κατά μία 
(1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται 
επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των ε-
πενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε 
τρέχουσες τιμές.  Με την καταβολή του 
φόρου (10%) από την Εταιρεία Επενδύ-
σεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση και των μετό-
χων. 

 Εταιρείες επενδύ-
σεων χαρτοφυλα-
κίου. 
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
της παρ. 1 του 
άρθρου 101 του 
ΚΦΕ, που είναι 
μέτοχοι της ΕΕΧ.  

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
11 Τα εισοδήματα που αποκτούν από κινη-

τές αξίες γενικά του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού οι εταιρείες επενδύσεων σε 
ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται του 
φόρου εισοδήματος. 

 ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα, 
μέτοχοι της Εται-
ρείας Επενδύσεων 
σε Ακίνητη Περι-
ουσία. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15, 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη. 

  

         
12 Η ανωτέρω απαλλαγή, ειδικά για τους 

τόκους ομολογιακών δανείων, ισχύει εάν 
τηρείται η προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από 

Οι τόκοι να έχουν αποκτη-
θεί τουλάχιστον 30 ημέρες 
πριν από το χρόνο που έχει 

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα, 
μέτοχοι της Εται-

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
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10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι έχουν 
αποκτηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν 
από το χρόνο εξαργύρωσης των τοκομε-
ριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, παρα-
κρατείται φόρος με τις διατάξεις των άρθ.  
12 και 54 του ΚΦΕ και με αυτή την πα-
ρακράτηση εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση της εταιρείας επενδύσεων σε 
ακίνητη περιουσία. 

ορισθεί για την εξαργύρωση 
των τοκομεριδίων. 

ρείας Επενδύσεων 
σε Ακίνητη Περι-
ουσία. 

σεις και ανάπτυ-
ξη. 

         
13 Απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδή-

ματος και δεν υπόκεινται σε παρακράτη-
ση φόρου τα εισοδήματα από κινητές α-
ξίες που αποκτούν τα Α/Κ από την ημε-
δαπή ή την αλλοδαπή. 

Οι τόκοι να έχουν αποκτη-
θεί τουλάχιστον 30 ημέρες 
πριν από το χρόνο που έχει 
ορισθεί για την εξαργύρωση 
των τοκομεριδίων. 

Α/Κ και μερι-
διούχοι αυτών. 

Ν. 3283/04 
(άρθρο 33) 
Ν. 3522/06 
(άρθρο 15, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
14 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος οι τόκοι που προκύπτουν από έντοκα 
γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και 
οι οποίοι αποκτώνται από επενδυτές μό-
νιμους κατοίκους αλλοδαπής. 

Δικαιούχος επενδυτής μό-
νιμος κάτοικος εξωτερικού. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις, μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 12, 
παρ. 9, περ. 
δ) 

Απεριόρι-
στη 

Προσέλκυση ξέ-
νων επενδυτών – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
15 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος οι τόκοι που προκύπτουν από κα-
λυμμένες ομολογίες που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 
3601/2007, όταν καταβάλλονται σε μό-
νιμους κατοίκους εξωτερικού. 

Δικαιούχος επενδυτής μό-
νιμος κάτοικος εξωτερικού. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις, μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

Ν. 3746/09 
(άρθρ. 69, 
παρ. 9) 

Απεριόρι-
στη 

Προσέλκυση ξέ-
νων επενδυτών –
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
16 Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

υποχρεούνται σε καταβολή φόρου με 
συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύο-
ντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου 
Αναφοράς) προσαυξανόμενου κατά μία 
(1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται 
επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των ε-
πενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε 
τρέχουσες τιμές. Με την καταβολή του 
φόρου (10%) από την Εταιρεία Επενδύ-

 Εταιρείες επενδύ-
σεων χαρτοφυλα-
κίου. 
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
της παρ. 1 του 
άρθρου 101 του 
ΚΦΕ, που είναι 
μέτοχοι της ΕΕΧ. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 4) 
Ν. 3697/08 
(άρθρο 20, 
παρ. 2 και  
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 
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10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

σεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση και των μετό-
χων. 
Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί 
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει 
από τη δήλωση που υποβάλλεται από 
την Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακί-
ου εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν πι-
στωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμ-
ψηφισμό με επόμενες δηλώσεις.  Για τα 
διανεμόμενα μερίσματα δεν έχουν ε-
φαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 54 του ΚΦΕ. 

         
17 Οι «ΑΕ διαχειρίσεως» υποχρεούνται σε 

καταβολή φόρου, ο συντελεστής του ο-
ποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε 
ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επι-
τοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου 
αναλόγως της κατηγορίας κάθε αμοιβαί-
ου κεφαλαίου βάσει της αριθ. 
1/317/11-11-04 αποφάσεως του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς.  Με την καταβολή του φό-
ρου (10%) από την ΑΕ Διαχειρίσεως εξα-
ντλείται και η φορολογική υποχρέωση 
των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφα-
λαίου. 
Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί 
κτηθέντων μερισμάτων, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει 
από τη δήλωση που υποβάλλεται από 
την ΑΕΔΑΚ εντός του μηνός Ιουλίου. Τυ-
χόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για 
συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις. 

 Αμοιβαία κεφά-
λαια – ΑΕ διαχει-
ρίσεως. 
ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
του άρθρου 101 
του ΚΦΕ, τα οποία 
είναι μεριδιούχοι 
του ΑΚ. 

Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 
παρ. 2) 
Ν. 3697/08 
(άρθρο 20, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κεφα-
λαιαγοράς – Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

  

         
18 Η φορολόγηση των κερδών του αμοιβαί-

ου κεφαλαίου ακινήτων γίνεται σύμφωνα 
 Αμοιβαία Κεφά-

λαια ακινήτων. 
Ν. 3522/06 
(άρθρο 15 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη κτη-
ματαγοράς – Οι-
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10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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 Τράπεζας (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. 

ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. 
νομικά πρόσωπα 
μεριδιούχοι του 
Αμοιβαίου Κεφα-
λαίου Ακινήτων. 

παρ. 6) κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (γενικός οι-
κονομικός σχε-
διασμός). 

         
 Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22. παρ. 
1.κγ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.β της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
2 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας ή 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22. παρ. 
1.κδ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.γ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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, καθώς και οι εργασίες που αφο-
ρούν στην πρακτορεία επιχειρηματικών 
απαιτήσεων που ενεργείται από τις επι-
χειρήσεις που ασχολούνται με τις εργα-
σίες αυτές.  

Στην περίπτωση των αξιό-
γραφων εξαιρείται η εί-
σπραξη απαιτήσεων τρίτων. 

Καταθέτες, κάτο-
χοι τίτλων κ.λπ. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (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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10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Δ.  ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 
η τραπεζική κατάθεση σε κοινό λογαρια-
σμό τράπεζας (joint account). 

 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 (ενί-
σχυση καταθέ-
σεων). 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς κληρονόμοι ομολογιών λαχειοφό-
ρου εσωτερικού δανείου οικονομικής 
ανάπτυξης. 

α) Να πρόκειται για λαχει-
οφόρο εσωτερικό δάνειο 
οικονομικής ανάπτυξης. 

β) Να προβλέπεται η απαλ-
λαγή από το νόμο έκδο-
σης των ομολογιών.  

Κληρονόμοι ομο-
λογιών εσωτερικών 
δανείων. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 2, περ. 
β’). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς κληρονόμοι εταιρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαί-
ων. 

 Κληρονόμοι εται-
ρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου ή 
αμοιβαίων κεφα-
λαίων. 

Ν. 1969/91 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο κερδών λα-

χειοφόρες ομολογίες που με ειδικούς 
νόμους εξαιρούνται. 

 Κάτοχοι λαχειο-
φόρων ομολογιών. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 122) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 ΣΤ.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ        
         

1 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 
οι τίτλου των εντόκων γραμματίων και οι 
εξοφλήσεις των τόκων. 

 Φορολογούμενοι ΝΔ 3745/57 
(άρθρο 6) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
2 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου: 

α) Οι πρόσοδοι τοκομεριδίων 
β) Τα εισπραττόμενα ποσά από λαχνούς 
γ) Οι τίτλοι των ομολογιακών δανείων 

 Φορολογούμενοι ΝΔ 3746/57 
(άρθρο 4) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
3 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, οι 

πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων που εκ-
δίδει το ελληνικό Δημόσιο καθώς και 
οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή α-
φορά τους τίτλους αυτούς, περιλαμβα-
νομένης και της εκδόσεώς τους. 

 Κάτοχοι τίτλων 
προεσόδων. 

Ν. 2801/00 
(άρθρο 14, 
απρ. 12). 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, η 

μεταβίβαση μελλοντικών προεσόδων του 
Δημοσίου, νπδδ ή δημοσίων επιχειρήσε-
ων που ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς 
του Δημοσίου και οι σχετικές συμβάσεις. 

 Κάτοχοι τίτλων 
προεσόδων. 

Ν. 2801/00 
(άρθρο 14, 
απρ. 12). 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
 Ζ.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ        
         

1 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή 
εισφορά το εισόδημα που αποκτάται από 
εταιρείες χαρτοφυλακίου που κατέχουν 
αποκλειστικά μετοχές εταιρειών πλοιο-
κτητριών που βρίσκονται υπό ελληνική 
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). 
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται του φόρου οι πρεσβευτές 

και διπλωματικοί αντιπρόσωποι, πρόξε-
νοι κ.λπ. υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. 

Η κατοχή της διπλωματικής 
ιδιότητας. 

Πρεσβευτές κ.λπ. ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 1) 
  

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
2 Απαλλάσσονται του φόρου οι αποδοχές 

αλλοδαπών κατώτερων πληρωμάτων των 
εμπορικών πλοίων. 

Να υπηρετούν σε εμπορικά 
πλοία. 

Αλλοδαποί ναυτι-
κοί. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 5, 
περ. ι) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή διπλής 
φορολόγησης – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος τα χρηματικά ποσά που καταβάλλο-
νται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς 
πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν 
προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστι-
κούς λόγους και σε όσους έχουν υποβά-
λει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής 
ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο 
εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης, από φορείς που υλοποιούν προ-
γράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυ-
σης προσφύγων, τα οποία χρηματοδο-
τούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελλη-
νικό Δημόσιο. 

 Αναγνωρισμένοι 
πολιτικοί πρόσφυ-
γες, πρόσωπα που 
διαμένουν προσω-
ρινά στην Ελλάδα 
για ανθρωπιστι-
κούς λόγους. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 6, 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (πρόσφυ-
γες). 

  

         
4 Δεν ισχύει ο φόρος εισοδήματος (5% επί 

του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας) των 
κατοίκων των χωρών-μελών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, εφόσον το εισόδημα που 
αποκτούν στην Ελλάδα είναι πλέον του 
90% του συνολικού τους εισοδήματος. 

Οι δικαιούχοι κατοικούν σε 
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και το εισόδη-
μα που αποκτούν στην Ελ-
λάδα να είναι πάνω από το 
90% του συνολικού τους 
εισοδήματος. 

Κάτοικοι των χω-
ρών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9 παρ. 10) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι ενιαίας 
φορολογικής με-
ταχείρισης των 
κατοίκων-μελών 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που 
αποκτούν εισό-
δημα στην Ελ-
λάδα – Οικονο-

311 144.516 
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

         
5 Αυτοτελής φορολόγηση με παρακράτηση 

20% (αντί φορολογίας με την κλίμακα 
του άρθρου 9 του ΚΦΕ) επί των αμοιβών 
που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά 
συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέ-
χνες κατοίκους ξένων χωρών για τη συμ-
μετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις στην Ελλάδα.  Τα ανωτέρω 
ισχύουν και στα ποσά που καταβάλλο-
νται σε αλλοδαπά αθλητικά σωματεία, 
επαγγελματικά ή μη, καθώς και σε οποι-
οδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο για τη μεταβίβαση σε ημε-
δαπά αθλητικά σωματεία, ανεξάρτητα 
από τη νομική μορφή τους, του δικαιώ-
ματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών πο-
δοσφαιριστών, πετοσφαιριστών, υδατο-
σφαιριστών και λοιπών αθλητών. 
Επίσης, τα ανωτέρω ισχύουν και για τα 
δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλο-
δαπά φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή 
παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθό-
δων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής 
βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας 
κ.λπ. 

 Κάτοικοι αλλοδα-
πής. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός   

         
6 Αυτοτελής φορολόγηση με παρακράτηση 

20% επί των αμοιβών που καταβάλλο-
νται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δή-
μους και κοινότητες, τον ΕΟΤ, Ευρωπα-
ϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Οργανι-
σμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το 
σύλλογο «Οι φίλοι της μουσικής», καθώς 
και την Εθνική Λυρική Σκηνή, σε ξένα 
καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονω-
μένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη 
συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδη-

Κάτοικοι αλλοδαπής Καλλιτέχνες κά-
τοικοι αλλοδαπής. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός   
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

λώσεις στην Ελλάδα. 
         

7 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-
σμού της ετήσιας δαπάνης, προκειμένου 
για αλλοδαπό προσωπικό που δε διαμέ-
νει μόνιμα στην Ελλάδα, ή ημεδαπό 
προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξω-
τερικό 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 τεκμαρτής δαπάνης, η οποία 
προκύπτει από την κατοχή του επιβατι-
κού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή του 
ενοικίου. 

 Αλλοδαπό προσω-
πικό που δε δια-
μένει μόνιμα στην 
Ελλάδα και ημε-
δαπό προσωπικό 
που διαμένει μό-
νιμα στο εξωτερι-
κό. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
8 Δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προσδιορι-

σμού της ετήσιας δαπάνης, προκειμένου 
για αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγο-
νται στις διατάξεις του α.ν. 89/67 (ΦΕΚ 
Α 132), του α.ν.378/68 (ΦΕΚ Α 82) και 
του άρθρου 25 του ν. 27/75 (ΦΕΚ Α 77), 
για το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δα-
πάνης, η οποία προκύπτει βάσει των ε-
πιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρή-
σης. 

 Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
         
 Β. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 

τόκων των ομολογιών δανείων που εκδί-
δει το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και από 
επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα 
για τους επενδυτές μόνιμους κατοίκους 
εξωτερικού. 

Δικαιούχος επενδυτής μό-
νιμος κάτοικος εξωτερικού. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις, μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

Ν. 2682/99 
(άρθρο 31, 
παρ. 1) 
Ν. 2789/00 
(άρθρο 26, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Προσέλκυση ξέ-
νων επενδυτών – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
2 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των Τα δάνεια της περ. β να εί- Αλλοδαπές τράπε- Ν. 4171/61 Οι διατά- Ευχερής δανει-   

477 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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 
ΑΤΕ, ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ, Τράπεζα Επεν-
δύσεων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Ελληνικές Εξαγωγικές ΑΕ, ΕΟΜΜΕΧ 
και δημόσιες οργανισμούς ή δημόσιες 
επιχειρήσεις, 

β) σε βιομηχανικές και μεταλλευτικές 
επιχειρήσεις για παραγωγικές επεν-
δύσεις. 

ναι μακροπρόθεσμα, τα 
κεφάλαια των δανείων να 
εισάγονται αποδεδειγμένα 
από το εξωτερικό για παρα-
γωγικές επενδύσεις και το 
εισαχθέν συνάλλαγμα να 
εκχωρείται στην Τράπεζα 
της Ελάδος. 

ζες και οίκοι εξω-
τερικού. 

(άρθρο 7), 
όπως τροπο-
ποιήθηκε με 
το άρθρο 12 
του ν. 
3670/08. 

ξεις του 
άρθρου 7 
του ν. 
4171/61 
ισχύουν 
για όσα 
δάνεια χο-
ρηγήθηκαν 
μέχρι 
20/6/08. 

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

         
3 Η πιο πάνω απαλλαγή αφορά και τους 

τόκους δανείων που χορηγούν διεθνείς 
χρηματοδοτικοί οργανισμοί, η Ευρωπαϊ-
κή Τράπεζα 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 
Τράπεζα 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. 

  

         
4 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος οι τόκοι που προκύπτουν από έντοκα 
γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και 
οι οποίοι αποκτώνται από επενδυτές μό-
νιμους κατοίκους αλλοδαπής. 

Δικαιούχος επενδυτής μό-
νιμος κάτοικος εξωτερικού. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις, μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 12, 
παρ. 9, περ. 
δ) 

Απεριόρι-
στη 

Προσέλκυση ξέ-
νων επενδυτών – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος οι τόκοι που προκύπτουν από κα-
λυμμένες ομολογίες που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 
3601/2007, όταν καταβάλλονται σε μό-

Δικαιούχος επενδυτής μό-
νιμος κάτοικος εξωτερικού. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις, μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

Ν. 3746/09 
(άρθρ. 69, 
παρ. 9) 

Απεριόρι-
στη 

Προσέλκυση ξέ-
νων επενδυτών –
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

νιμους κατοίκους εξωτερικού. 
         

6 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

 Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων. 

Άρθρο 28 
της Συνθή-
κης για την 
ίδρυση Ε-
νιαίου Συμ-
βουλίου και 
ενιαίας Επι-
τροπής των 
ΕΕ 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση επεν-
δύσεων - Δρά-
σεις στο εξωτερι-
κό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
7 Αντικείμενο του φόρου σε αλλοδαπά νο-

μικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δι-
καίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το 
καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που 
προκύπτει στην ημεδαπή. Δεν αποτελούν 
αντικείμενο φορολογίας τα κάθε είδους 
άλλα έσοδα αυτών των νομικών προσώ-
πων που πραγματοποιούνται κατά την 
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού 
τους. 

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

Αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα μη κερ-
δοσκοπικού χα-
ρακτήρα. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 99, 
παρ. 1, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός - 
Αθλητισμός. 

  

         
8 Απαλλάσσονται στην Ελλάδα με τον όρο 

της αμοιβαιότητας, από το φόρο εισοδή-
ματος τα ελβετικά κοινωφελή ή φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα, με τον όρο της αμοι-
βαιότητας. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Ελβετικά κοινω-
φελή ή φιλανθρω-
πικά ιδρύματα. 

Ν. 1160/81 
(άρθρο 5, 
παρ. 20) 

Απεριόρι-
στη 

Για την απαλλα-
γή των αντίστοι-
χων ελληνικών 
που υπάρχουν 
στην Ελβετία – 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
9 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-

Πλοίο με ξένη σημαία. 
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(ευρώ) 

ση του πλοίου, του οποίου τυγχάνει 
πλοιοκτήτρια. 
Επίσης, απαλλάσσονται από το φόρο τα 
κέρδη ναυτικής εταιρείας του ν. 
959/1979 (ΦΕΚ 192 Α), καθώς και τα 
μερίσματα που διανέμει αυτή, εφόσον 
έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 
27/1975 και εκμεταλλεύεται ή διαχειρί-
ζεται πλοίο με ελληνική σημαία που α-
νήκει στην κυριότητα αλλοδαπής εται-
ρείας. 

 
 
Πλοίο με ελληνική σημαία. 

         
10 Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις πα-

ντός τύπου και μορφής που δύνανται να 
εγκατασταθούν στην Ελλάδα κατά τις δι-
ατάξεις του Α.Ν. 89/1967 απαλλάσσο-
νται της φορολογίας εισοδήματος για ό-
λες τις δραστηριότητες αυτών οι οποίες 
ρητώς εγκριθούν. 

Έκδοση Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΚΥΑ) για τη χο-
ρήγηση άδειας εγκατάστα-
σης. 

      

         
11 Τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδα-

πών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή 
μορφής, που πληρούν όμως τις προϋπο-
θέσεις που αναγράφονται στη διπλανή 
στήλη, απαλλάσσονται του φόρου εισο-
δήματος. 

α) Διαχείριση, εκμετάλλευ-
ση, ναύλωση κ.λπ. πλοί-
ων με ελληνική ή ξένη 
σημαία πάνω από 500 
κόρους ολικής χωρητικό-
τητας. 

β) Κάλυψη με εισαγωγή συ-
ναλλάγματος μη υπο-
χρεωτικά εκχωρητέου: 

 i) των ετήσιων δαπανών 
λειτουργίας τους 
στην Ελλάδα με ισό-
ποσο τουλάχιστον 
50.000 δολαρίων 
ΗΠΑ και 

 ii) όλων γενικά των 
πληρωμών στην Ελ-
λάδα για λογαριασμό 
τους ή για λογαρια-
σμό τρίτων. 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
12 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα εισοδήματα 
που απαλλάσσονται της φορολογίας με 
βάση σύμβαση που έχει κυρωθεί με νό-
μο.  Τα εισοδήματα αυτά είναι από δι-
καιώματα, τόκους και μερίσματα για τα 
οποία ισχύουν τα ακόλουθα: 
Α)  Δικαιώματα
Αντί παρακράτησης με 20% που προ-
βλέπεται από το άρθρο 13 του ΚΦΕ 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. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1 
περ. ιβ). 

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% 

 Φορολογικός κά-
τοικος ΗΠΑ. 

ΝΔ 2548/53     

 2.  Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο: 0  Φορολογικός κά-
τοικος Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

ΝΔ 2732/53     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Σουηδίας. 

ΝΔ 4300/63     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Γαλλίας. 

ΝΔ 4386/64     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ιταλίας. 

ΝΔ 23/67, 
ΝΔ 173/67, 
Ν. 1927/91 

    

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

ΝΔ 52/1967     

 7. Ελλάδα – Κύπρος:  
α) πέντε τοις εκατό (5%) για κινηματο-
γραφικά 
β) Λοιπά: μηδέν (0%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Κύπρου. 

ΝΔ 
573/1968 

    

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Βελγίου. 

ΝΔ 117/69 
ΝΔ 3407/05 

    

 9. Ελλάδα – Αυστρία: δέκα τοις εκατό Με την προϋπόθεση της Φορολογικός κά- ΝΔ 994/71     
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(10%) άνω του 50% συμμετοχής 
στο κεφάλαιο της καταβάλ-
λουσας εταιρείας. 

τοικος Αυστρίας. 

 10. Ελλάδα – Φιλανδία:  
α) πνευματικά: μηδέν (0%) 
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Φιλανδίας. 

Ν. 1191/81     

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

 Φορολογικός 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%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ουγγαρίας. 

Ν. 1496/84     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ελβετίας. 

Ν. 1502/84     

 14.  Ελλάδα – Τσεχία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Τσεχίας. 

Ν. 1838/89     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Σλοβακίας 

Ν. 1838/89     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Νορβηγίας. 

Ν. 1924/91     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Πολωνίας. 

Ν. 1939/91     

 18.  Ελλάδα – Δανία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Δανίας. 

Ν. 1986/91     

 19.  Ελλάδα – Ρουμανία: 
α) πνευματικά-κινηματογραφικά: πέντε 
τοις εκατό (5%) 
β)  λοιπά: επτά τοις εκατό (7%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ρουμανίας. 

Ν. 2279/95     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Βουλγαρί-
ας. 

Ν. 2255/94 
Ν. 2927/01 

    

 21. Ελλάδα – Λουξεμβούργο: 
α)  κινηματογραφικά: πέντε τοις εκατό 
(5%) 
β)   λοιπά: επτά τοις εκατό (7%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Λουξεμ-
βούργο. 

Ν. 2319/95     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Κορέας. 

Ν. 2571/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισραήλ. 

Ν. 2572/98     
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 24. Ελλάδα – Κροατία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Κροατίας. 

Ν. 2653/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ουζμπεκι-
στάν. 

Ν. 2659/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Αλβανίας. 

Ν. 2755/99     

 27. Ελλάδα – Ισπανία: έξι τοις εκατό 
(6%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισπανίας. 

Ν. 3015/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Πορτογαλί-
ας. 

Ν. 3009/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Αρμενίας. 

Ν. 3014/02     

 30. Ελλάδα – Γεωργία: πέντε τοις εκατό 
(5%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Γεωργίας. 

Ν. 3045/02     

 31. Ελλάδα – Ν. Αφρική: 
α) πνευματικά – κινηματογραφικά – 
καλλιτεχνικά – επιστημονικά: 5% 
β) λοιπά: 7% 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ν. Αφρι-
κής. 

Ν. 3085/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ουκρανίας. 

Ν. 3046/02     

 33. Ελλάδα – Σλοβενία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Σλοβενίας. 

Ν. 3084/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Τουρκίας. 

Ν. 3228/04     

 35.  Ελλάδα – Ιρλανδία: πέντε τοις εκατό 
(5%)  

 Φορολογικός κά-
τοικος Ιρλανδίας. 

Ν. 3300/04     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Κίνας. 

Ν. 3331/05     

 37.  Ελλάδα – Κουβέιτ: Δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Κουβέιτ. 

Ν. 3330/05     

 38.  Ελλάδα – Λετονία:  
α)  βιομηχανικά – εμπορικά -  επιστημο-
νικά: πέντε τοις εκατό (5%) 
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Λετονίας. 

Ν. 3318/05     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Μεξικού. 

Ν. 3406/05     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ρωσίας. 

Ν. 3047/02     

483 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Αιγύπτου. 

Ν. 3484/06     

 42. Ελλάδα – Ισλανδία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισλανδίας. 

Ν. 3684/08     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Μάλτας. 

Ν. 3681/08     

 44. Ελλάδα – Εσθονία: 
α) βιομηχανικό-εμπορικό-επιστημονικό 
εξοπλισμό: πέντε τοις εκατό (5%) 
β)  λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 
 

 Φορολογικός κά-
τοικος Εσθονίας. 

Ν. 3682/08     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ινδίας. 

ΝΔ 4580/66     

 46. Ελλάδα-Μολδαβία: Οκτώ τοις εκατό 
(8%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Μολδαβίας. 

Ν. 3357/05     

 47. Ελλάδα-Λιθουανία: 
α) βιομηχανικά – εμπορικά - επιστη-
μονικά: πέντε τοις εκατό (5%) 
β) λοιπά: δέκα τοις εκατό (10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Λιθουανί-
ας. 

Ν. 3356/05     

         
         
 Β)  Τόκοι        
 Αντί παρακράτησης φόρου με το συντε-

λεστή φορολογίας είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) που προβλέπονται από την παρ. 2 
του άρθρου 114 του ΚΦΕ ισχύουν οι α-
κόλουθοι συντελεστές ανά συμβατική 
χώρα:  

α) Μη υπαγωγή του δανείου 
στις διατάξεις του ν. 
4171/61. 

β) Εκτός τόκων από ομολο-
γιακά δάνεια του Ελλη-
νικού Δημοσίου και ελ-
ληνικών επιχειρήσεων. 

  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- Φορολογικός κά- ΝΔ 2548/53     
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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%. 

τοικος ΗΠΑ. 

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

ΝΔ 2732/53     

 3. Ελλάδα-Σουηδία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Σουηδίας. 

ΝΔ 4300/63     

 4. Ελλάδα-Γαλλία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Γαλλίας. 

ΝΔ 4386/64     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ινδίας. 

ΝΔ 4580/66     

 6. Ελλάδα-Ιταλία: δέκα τοις εκατό (10%)  Φορολογικός κά-
τοικος Ιταλίας. 

ΝΔ 1927/91     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Γερμανίας. 

ΑΝ 52/67     

 8. Ελλάδα-Κύπρος: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός 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%). 

 Φορολογικός κά-
τοικος Βελγίου. 

Ν. 3407/05     

 10. Ελλάδα-Αυστρία: μηδέν τοις εκατό 
(0%), με εξαίρεση τους τόκους κρατικών 
ομολογιών που φορολογούνται με βάση 
την ελληνική νομοθεσία. 

Με την προϋπόθεση της 
άνω του 50% συμμετοχής 
στο κεφάλαιο της καταβάλ-
λουσας εταιρείας. 

Φορολογικός κά-
τοικος Αυστρίας. 

ΝΔ 994/71     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Φινλανδί-
ας. 

Ν. 1191/81     
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ολλανδίας. 

Ν. 1455/84     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ουγγαρίας. 

Ν. 1496/84     

 14. Ελλάδα-Ελβετία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ελβετίας. 

Ν. 1502/84     

 15. Ελλάδα-Τσεχία και Σλοβακία: δέκα 
τοις εκατό (10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Τσεχίας και 
Σλοβακίας. 

Ν. 1838/89     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Νορβηγίας 

Ν. 1924/91     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Πολωνίας. 

Ν. 1939/91     

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

Ν. 1986/91     

 19. Ελλάδα-Ρουμανία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ρουμανίας. 

Ν. 2779/95     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Βουλγαρίας 

Ν. 2255/94 
Ν. 2927 /01 

    

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Λουξεμ-
βούργου. 

Ν. 2319/95     

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

Ν. 2571/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισραήλ. 

Ν. 2572/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Κροατίας. 

Ν. 2653/98     

 25.  Ελλάδα-Ουζμπεκιστάν: δέκα τοις 
εκατό (10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ουζμπεκι-
στάν. 

Ν. 2659/98     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Αλβανίας. 

Ν. 2755/99     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισπανίας. 

Ν. 3015/02     

 28. Ελλάδα-Πορτογαλία: δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Πορτογαλί-
ας. 

Ν. 3009/02     

 29. Ελλάδα-Αρμενία: δέκα τοις εκατό  Φορολογικός κά- Ν. 3014/02     
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

(10%) τοικος Αρμενίας. 
 30. Ελλάδα-Γεωργία: οκτώ τοις εκατό 

(8%) 
 Φορολογικός κά-

τοικος Γεωργίας. 
Ν. 3045/02     

 31. Ελλάδα-Ν. Αφρική: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Ν. Αφρι-
κής. 

Ν. 3085/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ουκρανίας. 

Ν. 3046/02     

 33. Ελλάδα-Σλοβενία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Σλοβενίας. 

Ν. 3084/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Τουρκίας. 

Ν. 3228/04     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ιρλανδίας. 

Ν. 3300/04     

 36. Ελλάδα-Κίνα: δέκα τοις εκατό (10%) 
Για δάνεια από κυβέρνηση, την κύρια 
Κεντρική Τράπεζα Κίνας ή χρηματοπι-
στωτικό οργανισμό το κεφάλαιο του ο-
ποίου κατέχεται από την κυβέρνηση: 
μηδέν (0%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Κίνας. 

Ν. 3331/05     

 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 Τράπεζα του Κουβέιτ ή 
γ) οργανισμός μετά από ανταλλαγή εγ-
γράφου: μηδέν (0%). 

 Φορολογικός 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 Τράπεζά 
της: μηδέν (0%). 

 Φορολογικός 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 Τράπε-
ζά της: μηδέν (0%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Λιθουανί-
ας. 

Ν. 3356/05     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Μεξικού. 

Ν. 3406/05     
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Μολδαβίας. 

Ν. 3357/05     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ρωσίας. 

Ν. 3047/02     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Αιγύπτου. 

Ν. 3484/06     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Ισλανδίας. 

Ν. 3684/08     

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

 Φορολογικός κά-
τοικος Μάλτας. 

Ν. 3681/08     

 46. Ελλάδα – Εσθονία: δέκα τοις εκατό 
(10%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Εσθονίας. 

Ν. 3682/08     

         
 Γ)  Μερίσματα        
 Αντί παρακράτησης φόρου με το συντε-

λεστή δέκα τοις εκατό (10%) που προ-
βλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 54 
του ΚΦΕ ισχύουν οι ακόλουθοι (ευνοϊκό-
τεροι) συντελεστές ανά συμβατική χώρα: 

       

         
 1. Ελλάδα – Αλβανία: πέντε τοις εκατό 

(5%) 
 Φορολογικός κά-

τοικος Αλβανίας. 
Ν. 2755/99     

 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. 

Φορολογικός 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Βελγίου. 

Ν. 3407/05     

 4. Ελλάδα-Γεωργία: οκτώ τοις εκατό  Φορολογικός κά- Ν. 3045/02     
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

(8%) τοικος Γεωργίας. 
 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. 

Φορολογικός 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. 

Φορολογικός 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. 

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

Φορολογικός κά-
τοικος Ισπανίας. 

Ν. 3015/02     

 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. 

Φορολογικός 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 

Φορολογικός κά-
τοικος Κορέας. 

Ν. 2571/98     

489 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

εταιρείας που καταβάλλει 
τα μερίσματα. 

 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 Τράπεζα του 
Κουβέιτ, γ) άλλοι κυβερνητικοί οργανι-
σμοί ή οικονομικά ιδρύματα. 

 Φορολογικός 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. 

Φορολογικός 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Λετονίας. 

Ν. 3318/98     

 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. 

Φορολογικός 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Μάλτας. 

Ν. 3681/08     

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

Εάν ο πραγματικός δικαι-
ούχος είναι εταιρεία – εκτός 

Φορολογικός κά-
τοικος Μολδαβίας. 

Ν. 3357/05     
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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

 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Νοτίου Α-
φρικής. 

Ν. 3085/02     

 18. Ελλάδα-Ουζμπεκιστάν: οκτώ τοις 
εκατό (8%) 

 Φορολογικός 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Ουκρανίας. 

Ν. 3046/02     

 20. Ελλάδα-Ρωσία: 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. 

Φορολογικός κά-
τοικος Ρωσίας. 

Ν. 3047/02     

 21. Ελλάδα-Σουηδία: μηδέν τοις εκατό 
(0%) 

 Φορολογικός κά-
τοικος Σουηδίας. 

Ν. 4300/63     

         
13 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. 

Αλλοδαπές τεχνι-
κές επιχειρήσεις. 

Ν. 4171/61 
(άρθρο 9, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
14 Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγ-

γυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότη-
σης, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και η 
εξ αυτών απόκτηση εσόδων, απαλλάσσο-
νται από το φόρο εισοδήματος. 

 Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων. 

Ν. 2682/99 
(άρθρο 23, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση επεν-
δυτικής δραστη-
ριότητας - Δρά-
σεις στο εξωτερι-
κό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
15 Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανι-

σμούς που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα 
έργο όπως αυτό περιγράφεται στην στήλη 
«προϋποθέσεις» επιβάλλεται, για τα κα-
θαρά κέρδη που αποκτούν από τις υπη-
ρεσίες αυτές, φόρος εισοδήματος με συ-
ντελεστή είκοσι τις εκατό (20%), ο οποίος 
υπολογίζεται στη συνολική ακαθάριστη 
αμοιβή τους.  Με την παρακράτηση του 
φόρου εξαντλείται η φορολογική υπο-
χρέωση, από το φόρο εισοδήματος των 
αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανι-
σμών για τα κέρδη που αποκτούν από τις 
υπηρεσίες αυτές. 

Οι προϋποθέσεις του έργου 
που πρέπει να αναλαμβά-
νουν οι αλλοδαπές επιχει-
ρήσεις περιγράφονται στην 
παρ. 8 του άρθρου 13 του 
ν. 2238/94. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις και ορ-
γανισμοί που ανα-
λαμβάνουν στην 
Ελλάδα έργο όπως 
στις προϋποθέ-
σεις. 

Ν. 2238/94, 
(άρθρο 13, 
παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Προείσπραξη 
του φόρου λόγω 
της επισφάλειας 
είσπραξης του 
φόρου με τη δή-
λωση φορολογί-
ας εισοδήματος 
στην περίπτωση 
που οι αλλοδα-
πές επιχειρήσεις 
κατά το χρόνο 
υποβολής της 
δήλωσης έχουν 
αποχωρήσει από 
την Ελλάδα – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
16 Λαμβάνεται υπόψη ως καθαρό εισόδημα 

των αλλοδαπών επιχειρήσεων ποσοστό 
10% στα ακαθάριστα έσοδα που πραγ-
ματοποιούν από τη μεταφορά επιβατών, 
εμπορευμάτων και πραγμάτων γενικά 
από ελληνικούς λιμένες και αερολιμένες 
και μέχρι τον αλλοδαπό λιμένα και αε-
ρολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή με-
ταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοι-
πών πραγμάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος 
άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. 

Αλλοδαπές επιχειρήσεις 
που εκμεταλλεύονται πλοία 
υπό ξένη σημαία και αερο-
σκάφη. 

Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
105, παρ. 8) 

Απεριόρι-
στη 

Τεκμαρτός τρό-
πος προσδιορι-
σμού των κερ-
δών γιατί ο λογι-
στικός είναι α-
δύνατος – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη. 

  

         
17 Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος Προϋποθέσεις όπως αυτές Αλλοδαπές ανώ- Ν. 2578/98 Απεριόρι- Για λόγους φο-   
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 

ορίζονται με τις διατάξεις 
των άρθρων 1 και 3 παρ. 3 
του ν. 2578/98. 

νυμες εταιρείες 
κρατών-μελών της 
ΕΕ. 

(άρθρο 3, 
παρ. 3) 

στη ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

         
18 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα κέρδη από την 
εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη σημαία 
και αεροσκαφών που πραγματοποιούν 
στην Ελλάδα οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, 
με τον όρο της αμοιβαιότητας. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαπές επι-
χειρήσεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1 
περ. η). 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
19 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα τεκμαρτά ει-
σοδήματα από ακίνητα τα οποία ανή-
κουν σε ξένα κράτη. 

α) Όρος της αμοιβαιότητας. 
β) Τα ακίνητα να χρησιμο-

ποιούνται για την εγκα-
τάσταση των πρεσβειών 
και προξενείων των κρα-
τών αυτών. 

Ξένα κράτη. ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1, 
περ. στ) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση δι-
πλωματικών 
σχέσεων με τα 
ξένα κράτη – 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
20 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 της ημεδαπής ανώνυ-
μης εταιρείας. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες, ε-
ταιρείες περιορι-
σμένης ευθύνης 
και αλλοδαπές 
ανώνυμες εταιρεί-
ες κρατών μελών 
της ΕΕ. 

Ν. 3517/06 
(άρθρο 2, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
21 Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η 

προκύπτουσα υπέρ της αλλοδαπής εται-
Η εν λόγω συμμετοχή να 
υπερβαίνει το 15%. 

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες και 

Ν. 3517/06 
(άρθρο 2, 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής εναρ-
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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. 

αλλοδαπές ανώ-
νυμες εταιρείες 
κρατών μελών της 
ΕΕ. 

παρ. 10) μόνισης με άλλα 
κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης -  Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

         
 Γ.   ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-
μιάς αλλοδαπά, μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, νομικά πρόσωπα. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαπά μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, νομι-
κά πρόσωπα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
β’) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις/διεθνές 
δίκαιο). 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς αλλοδαποί, εφόσον προβλέπεται 
απαλλαγή τους με διεθνείς συμβάσεις. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαποί. Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
δ’) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις/διεθνές 
δίκαιο). 

  

         
 Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών αλ-

λοδαπά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
νομικά πρόσωπα. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαπά μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, νομι-
κά πρόσωπα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις/διεθνές 
δίκαιο). 

10 68.000 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών αλ-

λοδαποί, εφόσον προβλέπεται απαλλαγή 
τους με διεθνείς συμβάσεις. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαποί. Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις/διεθνές 
δίκαιο). 

  

         
 Ε.   ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ        
         

1 Επεκτείνονται οι απαλλαγές από τέλη 
χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του α.ν. 89/67 σε αλλοδαπές 

 Αλλοδαπές ναυτι-
λιακές επιχειρή-
σεις. 

ΑΝ 378/68 
(άρθρο 1)  

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ναυτιλιακές εταιρείες. λία). 
         

2 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, το 
εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό 
από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες, 
καθώς και το κτώμενο εισόδημα των με-
τόχων ή των εταίρων αυτών με μορφή δι-
ανομής κερδών ή μερισμάτων. Την πα-
ραπάνω απαλλαγή έχουν και τα έγγραφα 
που εκδίδονται για την εφαρμογή του 
νόμου. 

 Αλλοδαπές ναυτι-
λιακές επιχειρή-
σεις. 

Ν. 27/75 
(άρθρα 26 
και 27) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
         
 ΣΤ.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ        
         

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). 
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11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Ζ.   ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-
νήτων, οι ξένοι πρεσβευτές και λοιποί 
διπλωματικοί αντιπρόσωποι και πράκτο-
ρες για τα ακίνητά τους με τον όρο της 
αμοιβαιότητας. 

Να τηρείται ο όρος της α-
μοιβαιότητας. 

Ξένοι πρεσβευτές, 
λοιποί διπλωματι-
κοί αντιπρόσωποι, 
πράκτορες. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. γ’) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, οι πρόξενοι και προξενικοί πρά-
κτορες, καθώς και το κατώτερο προσω-
πικό των ξένων πρεσβειών και προξενεί-
ων, για τα ακίνητά τους με τον όρο της 
αμοιβαιότητας και εφόσον έχουν την ι-
θαγένεια του κράτους που αντιπροσω-
πεύουν και δεν ασκούν εμπόριο ή βιο-
μηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα και με την επιφύ-
λαξη των όρων των διεθνών συμβάσεων. 

Να τηρείται ο όρος της α-
μοιβαιότητας, οι δικαιούχοι 
να έχουν την ιθαγένεια του 
κράτους που αντιπροσω-
πεύουν και να μην ασκούν 
εμπόριο ή βιομηχανία ή να 
μην είναι διευθυντές επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα. 

Πρόξενοι, προξε-
νικοί πράκτορες 
και το κατώτερο 
προσωπικό των ξέ-
νων πρεσβειών και 
προξενείων. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. γ’) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 
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12. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται του φόρου τα κέρδη από 

την εκμετάλλευση πλοίων, τα οποία υ-
πόκεινται στον ειδικό φόρο πλοίων, όπως 
αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Τα κέρδη να προκύπτουν 
από την εκμετάλλευση 
πλοίων και να υπόκεινται 
στον ειδικό φόρο πλοίων. 

Οι έχοντες κέρδη 
από την εκμετάλ-
λευση πλοίων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
6, παρ. 4 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
2 Στα πλοία με ξένη σημαία και σε αερο-

σκάφη που ανήκουν σε αλλοδαπά φυσι-
κά πρόσωπα, λαμβάνεται υπόψη ως κα-
θαρό εισόδημα, ποσοστό 10% επί των 
ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποι-
ούνται από τις μεταφορές επιβατών, ε-
μπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων. 

Η μεταφορά να γίνεται από 
ελληνικούς λιμένες και αε-
ρολιμένες, μέχρι το λιμένα 
προορισμού ή μέχρι τον 
αλλοδαπό λιμένα ή αερολι-
μένα επιβίβασης των επιβα-
τών ή μεταφόρτωσης των 
εμπορευμάτων και λοιπών 
πραγμάτων σε πλοίο ή αε-
ροσκάφος άλλης αλλοδα-
πής επιχείρησης. 

Αλλοδαπά φυσικά 
πρόσωπα. 

ΚΦΕ (άρθρο 
37, παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (μετα-
φορές). 

  

         
3 Τα καθαρά κέρδη συνιδιοκτησίας (κοι-

νωνίας) από συνεκμετάλλευση αλιευτι-
κού σκάφους μέχρι και 10 κόρους ολι-
κής χωρητικότητας, στις οποίες συμμε-
τέχουν αποκλειστικά επαγγελματίες α-
λιείς, φορολογούνται στο όνομα των κοι-
νωνιών, με βάση το ποσοστό συμμετοχής 
τους. 

 Συνιδιοκτησίες α-
λιευτικών σκαφών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
64, παρ. 7, 
περ. γ) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (αλιεία). 

  

         
4 Δεν εφαρμόζεται τεκμήριο για κατοχή 

σκάφους αναψυχής μέχρι 10 μέτρων 
χωρίς πλήρωμα. 

 Κάτοχοι μικρών 
σκαφών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ιβ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
5 Το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας 

δαπάνης δεν εφαρμόζεται προκειμένου 
για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με 
βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης 
μόνιμων κατοίκων εξωτερικού. 

 Κάτοικοι εξωτερι-
κού. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ιγ) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
σμός). 
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12. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         
 Β. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Παροχή φορολογικής απαλλαγής 100% 

της αξίας της επένδυσης για τη Δ περιο-
χής και 70% για τις περιοχές Α, Β και Γ 
του ν. 2601/98. 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
150.000 ευρώ. 

Επιχειρήσεις 
ναυπήγησης, επι-
σκευής και συ-
ντήρησης ξύλινων 
σκαφών παραδο-
σιακού τύπου. 

Ν. 2601/98 
(άρθρο 5 
παρ. 3, 
περ. ψ) 

Απεριόρι-
στη 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη της 
χώρας – Οικο-
νομικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(εμπόριο / βιο-
μηχανία / βιο-
τεχνία). 

  

         
2 Το εισόδημα που αποκτάται από Εται-

ρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυ-
τιλία (ΕΕΠΝ), καθώς και το εισόδημα 
που αποκτούν εξ αυτής οι κάτοχοι, είτε 
υπό τη μορφή μερισμάτων, είτε υπό τη 
μορφή διανομών του κεφαλαίου και της 
υπεραξίας αυτού απαλλάσσεται από το 
φόρο εισοδήματος. 

 Εταιρείες Επενδύ-
σεων στην Ποντο-
πόρο Ναυτιλία και 
οι μέτοχοί τους. 

Ν. 2843/00 
(άρθρο 23 
παρ. 1) 
 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
3 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. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
4 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων τα κέρδη από την 
Τα πλοία να είναι υπό ελ-
ληνική σημαία και να φο-

Ημεδαπές ανώνυ-
μες εταιρείες, συ-

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι - Οικονο-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων υπό 
ελληνική σημαία, που αποκτώνται από 
ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, συνεται-
ρισμούς ή ενώσεις τους, τα οποία υπό-
κεινται σε ειδικό φόρο για πλοία, όπως 
αυτός ισχύει κάθε φορά. 

ρολογούνται βάσει του ν. 
27/1975. 

νεταιρισμοί ή ενώ-
σεις τους που έ-
χουν κέρδη από 
εκμετάλλευση ι-
διόκτητων πλοίων 
υπό ελληνική ση-
μαία. 

περ. ζ). μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

         
5 Η υπεραξία που πραγματοποιείται λόγω 

εκποίησης του πλοίου, είσπραξης ασφα-
λιστικής αποζημίωσης ή οποιαδήποτε 
άλλη αιτία απαλλάσσεται της φορολογίας 
εισοδήματος. 

Η ΝΕΠΑ είναι  πλοιοκτή-
τρια. 

ΝΕΠΑ, μέτοχοι 
ΝΕΠΑ. 

Ν. 27/75 
Β. 3182/03 
(άρθρο 37, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
σύσταση ΝΕΠΑ 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος οι καταθέσεις και τα προς την εται-
ρεία δάνεια των μετόχων.  Η απαλλαγή 
δεν περιλαμβάνει τους τόκους.  Επίσης, 
απαλλάσσεται η κεφαλαιοποίηση των 
κερδών και η μη ανάληψη από τους με-
τόχους των κερδών. 

 ΝΕΠΑ (εταιρεία). Ν. 27/75 
Ν. 3182/03 
(άρθρο 37, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
σύσταση ΝΕΠΑ 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
7 Ειδικά για το φόρο εισοδήματος επί της 

υπεραξίας που προκύπτει κατά την ει-
σφορά σε είδος προς την Εταιρεία Επεν-
δύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία  
(ΕΕΠΝ) ή κατά τη λύση αυτής, ισχύουν 
οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των 
άρθρων 2, 25 και 26 του ν. 27/1975 
(ΦΕΚ 77Α) απαλλαγές. 

 Όλα τα νομικά 
πρόσωπα. 

Ν. 2843/00 
(άρθρο 23, 
παρ. 3) 
Ν. 2992/02 
(άρθρο 5, 
παρ. 19) 

 Κίνητρο για τη 
σύσταση ΕΕΠΝ 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
8 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-

Πλοίο με ξένη σημαία. 
 
 
 
 
 
 
 

Αλλοδαπή εται-
ρεία, πλοιοκτήτρια 
πλοίου με ξένη 
σημαία. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 26) 
Ν. 3091/02 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ση του πλοίου, του οποίου τυγχάνει 
πλοιοκτήτρια. 
Επίσης, απαλλάσσονται από το φόρο τα 
κέρδη ναυτικής εταιρείας του ν. 
959/1979 (ΦΕΚ 192 Α), καθώς και τα 
μερίσματα που διανέμει αυτή, εφόσον 
έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 
27/1975 και εκμεταλλεύεται ή διαχειρί-
ζεται πλοίο με ελληνική σημαία που α-
νήκει στην κυριότητα αλλοδαπής εται-
ρείας. 

 
 
Πλοίο με ελληνική σημαία. 

         
9 Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις πα-

ντός τύπου και μορφής που δύνανται να 
εγκατασταθούν στην Ελλάδα κατά τις δι-
ατάξεις του Α.Ν. 89/1967 απαλλάσσο-
νται της φορολογίας εισοδήματος για ό-
λες τις δραστηριότητες αυτών οι οποίες 
ρητώς εγκριθούν. 

Έκδοση Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΚΥΑ) για τη χο-
ρήγηση άδειας εγκατάστα-
σης. 

Αλλοδαπές ναυτι-
λιακές επιχειρή-
σεις. 

Α.Ν. 378/68 
(άρθρο 1, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
10 Τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδα-

πών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή 
μορφής, που πληρούν όμως τις προϋπο-
θέσεις που αναγράφονται στη διπλανή 
στήλη, απαλλάσσονται του φόρου εισο-
δήματος. 

α) Διαχείριση, εκμετάλλευ-
ση, ναύλωση κ.λπ. πλοί-
ων με ελληνική ή ξένη 
σημαία πάνω από 500 
κόρους ολικής χωρητικό-
τητας. 

β) Κάλυψη με εισαγωγή συ-
ναλλάγματος μη υπο-
χρεωτικά εκχωρητέου: 

 i) των ετήσιων δαπανών 
λειτουργίας τους 
στην Ελλάδα με ισό-
ποσο τουλάχιστον 
50.000 δολαρίων 
ΗΠΑ και 

 ii) όλων γενικά των 
πληρωμών στην Ελ-
λάδα για λογαριασμό 
τους ή για λογαρια-
σμό τρίτων. 

Γραφεία ή υποκα-
ταστήματα αλλο-
δαπών επιχειρή-
σεων. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 25) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη ναυτι-
λίας - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

500 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

12. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
11 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) 

Απεριόρι-
στη 

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

  

         
 Γ.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ        
         

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 διπλωματι-

κών 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 και 

ε) για εφοδιασμό ξένων πολεμικών πλοί-
ων και αεροσκαφών, 

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 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών, ενώ  υπάρχουν και 
πρόσθετοι περιορισμοί για 
τις επιμέρους περιπτώσεις. 
Έτσι για την περίπτωση (β) 
η απαλλαγή δίνεται μέσα 
στα όρια και σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που κα-
θορίζονται από τις διεθνείς 
συμβάσεις για την ίδρυση 
των οργανισμών αυτών ή 
από τις συμφωνίες για την 
έδρα τους, για την περίπτω-
ση (δ) η απαλλαγή δίνεται 
εφόσον η συμφωνία γίνεται 
δεκτή ή επιτρέπεται να υ-
παχθεί σε καθεστώς απαλ-
λαγής 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 23 της 
οδηγίας 
92/12/ΕΟΚ, 
όπως ισχύει – 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 
 

 1.699.099 

         
2 Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα, τα 
οποία παραλαμβάνονται για να χρησι-

Η απαλλαγή δεν ισχύει σε 
περίπτωση χρησιμοποίησης 
των ενεργειακών προϊόντων 

Ναυτιλιακές και 
αλιευτικές εταιρεί-
ες. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 78, 
παρ. 1, περ. 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 14, παρ. 
1, περ. γ’ οδηγί-
ας 2003/96/ΕΚ 

 591.647.661 
(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

μοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσι-
πλοΐα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης συμπεριλαμβανομένης και της ε-
παγγελματικής αλιείας. 

σε ιδιωτικά σκάφη αναψυ-
χής. 

β’) – Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο/τουρισμός). 

περίπτωση Γ3 
του κεφαλαί-
ου αυτού) 

         
3 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 
– Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο/ τουρισμός). 

 591.647.661 
(συμπεριλαμ-
βάνεται και η 
περίπτωση Γ2 
του κεφαλαί-
ου αυτού) 

         
 Δ.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδό-
σεις και εισαγωγές πλοίων ή άλλων πλω-
τών μέσων για εμπορική ή άλλη εκμε-
τάλλευση με εξαίρεση  τα σκάφη ιδιωτι-
κής χρήσης που προορίζονται για ανα-
ψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι παρα-
δόσεις και εισαγωγές υλικών και εφοδίων 
καθώς και των σχετικών υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση των ανωτέρω πλοίων. 

Η χρησιμοποίηση των 
πλοίων για τους σκοπούς 
που αναφέρονται. 

Οποιοδήποτε 
πρόσωπο ασκεί τις 
αναφερόμενες 
δραστηριότητες. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
27, παρ. 1, 
περ. α, γ, δ, 
ε). 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 148 της 
οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

 Μηδέν διότι 
πρόκειται για 
εκπιπτόμενο 
φόρο. 

         
 Ε. ΦΟΡΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ        
         

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) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 2.300.000 

         
 ΣΤ.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ        
         
 Α. Φορολογία πλοίων που νηολογή-

θηκαν μετά την ισχύ του ν. 
27/1975 

       

         
1 Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο Τα πλοία να βρίσκονται κά- Πλοιοκτήτες, φυ- Ν. 27/75 Απεριόρι- Ενίσχυση ναυτι-   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

εισοδήματος τα κέρδη που προκύπτουν 
από την εκμετάλλευση πλοίων. 

τω από ελληνική σημαία. σικά ή νομικά 
πρόσωπα ημεδα-
πά ή αλλοδαπά 
και μέτοχοι ή ε-
ταίροι αυτών. 

(άρθρο 2) στη 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-
γεί λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας 
ή άλλης αιτίας. 

Οι ημέρες αργίας πρέπει να 
υπερβαίνουν τις είκοσι (20) 
συνεχόμενες ημέρες. 

Εταιρείες πλοίων 
β΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Για λόγους φο-
ρολογικής δι-
καιοσύνης - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α΄ 

κατηγορίας, ναυπηγούμενα στην Ελλά-
Να τίθενται κάτω από ελλη-
νική σημαία για πρώτη φο-

Εταιρείες πλοίων 
α΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 7) 

Μέχρι 6 
χρόνια. 

Κίνητρο για 
ναυπήγηση 
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12. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

δα. ρά. 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. 

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). 

  

         
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). 
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12. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

10 Μείωση του φόρου κατά 60% σε επιβα-
τηγά πλοία, μηχανοκίνητα και ιστιοφό-
ρα, ανεξαρτήτου 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 τους, 

β) να είναι φορτηγά, δεξα-
μενόπλοια ή πλοία ψυ-
γεία ή επιβατηγά. 

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). 

  

         
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-

Εταιρείες πλοίων 
β΄ κατηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 13) 

Μέχρι 5 
χρόνια  
(εφόσον 
κατά τη 
διάρκεια 
αυτή η 
κυριότητα 
παραμένει 
σε πρόσω-
πα ελληνι-

Κίνητρο για την 
αντικατάσταση 
του στόλου με 
πλοία μικρότε-
ρης ηλικίας - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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12. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ρητικότητα ίση τουλάχι-
στον με τα 2/3 της αντι-
καθιστάμενης. 

κής ιθαγέ-
νειας ή ε-
ταιρείες 
συνιστάμε-
νες σύμ-
φωνα με 
τους ελλη-
νικούς νό-
μους). 

         
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). 

  

         
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). 
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12. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

18 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή 
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. 

Κάλυψη με εισαγωγή συ-
ναλλάγματος μη υποχρεω-
τικώς εκχωρητέου: 
α) οι ετήσιες δαπάνες που 

γίνονται στην Ελλάδα και 
ισοδυναμούν τουλάχι-
στον με 50.000 δολάρια 
ΗΠΑ, 

β) οι πληρωμές στην Ελλά-
δα να γίνονται για λογα-
ριασμό τους ή για λογα-
ριασμών τρίτων. 

Ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις και μέ-
τοχοι ή εταίροι 
ναυτιλιακών εται-
ρειών. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 25) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για την 
εγκατάσταση 
στην Ελλάδα 
ναυτιλιακών ε-
πιχειρήσεων - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
19 Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, ει-

σφορά ή κράτηση το εισόδημα που δη-
μιουργείται από την εκμετάλλευση πλοί-
ου στο εξωτερικό.  Την απαλλαγή αυτή 
απολαμβάνουν οι μέτοχοι ή οι εταίροι 
των εταιρειών. 

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) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για την 
εισροή συναλ-
λάγματος - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (ναυτιλία). 

  

         
20 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). 

  

         
21 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). 

  

         
22 Απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου ερ- Να βρίσκονται υπό ελληνι- Εταιρείες τουρι- Ν. 438/76 Απεριόρι- Ενίσχυση τουρι-   
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12. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

γασιών τα τουριστικά επαγγελματικά 
πλοία ή πλοιάρια. 

κή σημαία. στικών πλοίων. (άρθρο 9) στη σμού - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(τουρισμός). 

         
23 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας και από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό 
τέλος τα τουριστικά πλοία και πλοιάρια 
και οι βενζινάκατοι επαγγελματικής ή ι-
διωτικής χρήσης. 

Να κινούνται με βενζινομη-
χανή ή πετρελαιομηχανή 
και να είναι υπό ελληνική 
σημαία. 

Εταιρείες τουρι-
στικών πλοίων. 

Ν. 438/76 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση τουρι-
σμού - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(ναυτιλία). 

  

         
24 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας και από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό 
τέλος τα υπό ξένη σημαία τουριστικά 
πλοία και πλοιάρια επαγγελματικής ή ι-
διωτικής χρήσης. 

 Εταιρείες τουρι-
στικών πλοίων. 

Ν. 438/76 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση τουρι-
σμού - Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(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 το εισόδημα που αποκτάται από 
εταιρείες χαρτοφυλακίου που κατέχουν 
αποκλειστικά μετοχές εταιρειών πλοιο-
κτητριών που βρίσκονται υπό ελληνική 
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 
α) Τα πλοία να είναι υπό 

ελληνική σημαία και να 
 Ν. 849/78 

(άρθρο 16) 
Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τον 
τουρισμό - Οι-
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12. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

την εκμετάλλευση πλοίων χωρητικότητας 
άνω των 1.500 κόρων. 

εκτελούν αποκλειστικά 
περιηγήσεις, 

β) τα έσοδα να προέρχονται 
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. 

κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (τουρισμός). 

         
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 δάνεια των μετόχων, η κεφαλαιοποίη-
ση των κερδών και η μη ανάληψη των 
κερδών από τους μετόχους. 

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. Φορολογία πλοίων που νηολογή-

θηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος 
του 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, να τίθενται από ελλη-
νική σημαία και να εκτε-
λούν τα δρομολόγια που 
αναφέρθηκαν στις προϋπο-
θέσεις για πέντε χρόνια. 

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). 
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12. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
3 Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία 

α΄ κατηγορίας, που ναυπηγήθηκαν στην 
Ελλάδα. 

Να έχουν ναυπηγηθεί στην 
Ελλάδα και να τίθενται υπό 
ελληνική σημαία. 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες πλοιοκτήτρι-
ες πλοίων α΄ κα-
τηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 9) 

Για δώδε-
κα χρόνια. 

Ενίσχυση της 
ναυτιλίας - Οι-
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. 

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 5% 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 
ελληνική σημαία. 

Ναυτιλιακές εται-
ρείες πλοιοκτήτρι-
ες πλοίων α΄ κα-
τηγορίας. 

Ν. 27/75 
(άρθρο 9) 

 Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 

  

         
 Ζ.  ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογούμενων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), τα πλοία και τα πλοιάρια 
που κινούνται με μηχανή για τη θαλάσ-
σια ναυσιπλοΐα της δασμολογικής κλά-
σεως 89.ΟΙΖ (δασμολογίου 1960). 

Εξαιρούνται τα ρυμουλκά 
πλοία της δ’ δασμολογικής 
κλάσεως 89.02 (δασμολογί-
ου 1960). 

Ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις. 

ΑΥ0 
19400/63 
και ΔΥΟ 
Α.33113/ 
15.2.74 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (ναυτι-
λία). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Εθνικού Ιδρύματος Μελετών και Ερευ-
νών «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

 Εθνικό Ίδρυμα 
Μελετών και Ε-
ρευνών «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος 

Ν. 3113/03 
(άρθρο 1, 
παρ. 5) 
ΚΥΑ Υπ. Οι-
κονομίας 
και Οικ/κών 
και Πολιτι-
σμού 
1035016/ 
10336/ 
Β0012/03 
Ν.1610/86 
(άρθρο 12, 
παρ. 1) 
Ν. 4599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (έρευ-
να). 

  

2 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 
Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία Πλη-
ροφορίας. 

 Παρατηρητήριο 
για την Κοινωνία 
Πληροφορίας. 

Ν. 3059/02 
(άρθρο 3, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Αναπτυξιακοί 
λόγοι – Ειδικές 
δράσεις του 
κράτους στο ε-
σωτερικό (δημό-
σια διοίκηση). 

  

         
3 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Αντώνη Ν. Τρίτση». 
 Ίδρυμα «Αντώνη 

Ν. Τρίτση». 
Ν. 3052/02 
(άρθρο 12, 
παρ. 11) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν.1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
4 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του  Ίδρυμα «Ανδρέα Ν. 2601/98 Απεριόρι- Πολιτισμός (πο-   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

Ιδρύματος «Ανδρέα Παπανδρέου». Παπανδρέου» (άρθρο 13, 
παρ. 7 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12, 
παρ. 1) 

στη λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

         
5 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 
 Εθνική Λυρική 

Σκηνή. 
Ν. 2273/94 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
6 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Εθνικού Θεάτρου. 
 Εθνικό Θέατρο. Ν.2273/94 

(άρθρο 3, 
παρ. 18) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
7 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. 
 Εθνικό Κέντρο Βι-

βλίου. 
Ν. 2273/94 
(άρθρο 9, 
παρ. 4) 

 Πολιτισμός 
(γράμματα - λο-
γοτεχνία). 

  

         
8 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Μελίνα Μερκούρη». 
 Ίδρυμα «Μελίνα 

Μερκούρη» 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12 
παρ. 1) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33 
παρ. 6) 
Ν. 2214/94 
(άρθρο 38 
παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
9 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Κρατικής Ορχήστρα Ελληνικής Μουσι-
κής. 

 Κρατική Ορχή-
στρα Ελληνικής 
Μουσικής. 

Ν. 2273/94 
(άρθρο 6 
παρ.4) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
10 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Κρατικού Θεάτρου Β. Ελλάδος. 
 Κρατικό Θέατρο 

Β. Ελλάδος 
Ν. 2273/94 
(άρθρο 3 
παρ. 18) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
11 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής. 
 Ορχήστρα Λυρι-

κής Σκηνής. 
Ν. 2273/94 
(άρθρο 12 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

παρ. 3) να). 
         

12 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 
Ορχήστρας των Χρωμάτων. 

 Ορχήστρα των 
Χρωμάτων. 

Ν. 2273/94 
(άρθρο 7 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά δρώμε-
να). 

  

         
13 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδεκανήσου 
«Κλεόβουλος ο Λίνδιος», Μνήμη Γεωργί-
ου και Χρυσάνθης Παπαϊωάννου-Ζίγδη. 

 Πολιτιστικό Ίδρυ-
μα Δωδεκανήσου 
«Κλεόβουλος ο 
Λίνδιος». 

Ν. 1610/86 
(άρθρο 12 
παρ. 1) 
Ν. 2214/94 
(άρθρο 38 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
14 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Μουσείου Βορρέ. 
 Μουσείο Βορρέ. Ν. 1882/90 

(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 2214/94 
(άρθρο 38 
παρ. 7) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός 
(μουσεία). 

  

         
15 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Μείζονος Ελληνισμού». 
 Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού. 
Ν. 2169/93 
(άρθρο 54) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
16 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος Ερευνών Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέχνης. 

 Ίδρυμα Ερευνών 
Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέ-
χνης. 

Ν. 2065/92 
(άρθρο 76) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 
Ν. 1599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
17 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του  Ίδρυμα «Βασίλη Ν. 2065/92 Απεριόρι- Πολιτισμός (πο-   

513 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010                 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

13.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

Ιδρύματος «Βασίλη και Ελίζας Γουλαν-
δρή». 

και Ελίζας Γου-
λανδρή» 

(άρθρο 76) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 
Ν. 1599/30 
(άρθρο 11) 

στη λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

         
18 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 
 Μουσείο Γουλαν-

δρή Φυσικής Ι-
στορίας. 

Ν. 2065/92 
(άρθρο 76) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 
Ν. 1599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός 
(μουσεία). 

  

         
19 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανι-
κών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 

 Ίδρυμα Οικονομι-
κών και Βιομηχα-
νικών Ερευνών. 

Ν. 2008/92 
(άρθρο 36) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (έρευνα 
και τεχνολογία). 

  

         
20 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Γεωργίου Παπανδρέου». 
 Ίδρυμα «Γεωργίου 

Παπανδρέου» 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12, 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

παρ. 1) 
Ν. 4599/30 
(άρθρο 11) 

         
21 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Κωνσταντίνου Γ. Καραμαν-
λή». 

 Ίδρυμα «Κω/νου 
Γ. Καραμανλή» 

Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12, 
παρ. 1) 
Ν. 4599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
22 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη. 
 Ίδρυμα Μελετών 

Λαμπράκη. 
Ν. 2008/92 
(άρθρο 36) 
Ν. 1882/90 
(άρθρο 33, 
παρ. 6) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 1, 
παρ. 1, 
άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
23 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτά-
κης». 

 Ίδρυμα «Κωνστα-
ντίνος Κ. Μητσο-
τάκης». 

Ν. 1610/86 
Ν. 2937/01 
(άρθρο 30) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
24 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Μουσείου Μπενάκη. 
 Μουσείο Μπενά-

κη. 
Ν. 4599/30 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός 
(μουσεία). 

  

         
25 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης». 
 Ίδρυμα «Μιχάλης 

Κακογιάννης». 
Ν. 3259/04 
(άρθρο 27) 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
26 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα». 
 Ίδρυμα «Βαρώνου 

Μιχαήλ Τοσίτσα». 
Ν. 3312/05, 
Ν. 1610/86 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

(άρθρο 12) ματα). 
         

27 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 
Ιδρύματος «Ευάγγελου Αναστ. Αβέρωφ 
Τοσίτσα». 

 Ίδρυμα «Ευαγγέ-
λου Αναστ. Αβέ-
ρωφ Τοσίτσα». 

Ν. 3312/05, 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
28 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ιδρύματος «Μποδοσάκη». 
 Ίδρυμα «Μποδο-

σάκη». 
Ν. 3312/05, 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
29 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Κέντρου Μελετών Ασφαλείας. 
 Κέντρο Μελετών 

Ασφαλείας. 
Ν. 3387/05 
(άρθρο 10 
παρ.7) 

Απεριόρι-
στη 

Δημόσια ασφά-
λεια και πολιτι-
κή προστασία. 

  

         
30 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. 
 Ριζάρειος Εκκλη-

σιαστική Σχολή. 
Ν. 3470/06 
(άρθρο 22), 
Ν. 1610/86 
(άρθρο 12 
απρ. 1) με 
την επιφύλα-
ξη της κοινο-
τικής νομο-
θεσίας. 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (δευτε-
ροβάθμια εκ-
παίδευση). 

  

         
31 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

ιδρύματος «Κωνσταντίνου Σημίτη». 
 Ίδρυμα «Κωνστα-

ντίνου Σημίτη». 
Ν. 1610/86, 
Ν. 3756/09 
(άρθρο 39) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
32 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 μόνο 
από την εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και 
από κινητές αξίες.  Δεν αποτελούν αντι-
κείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα 
αυτών των νομικών προσώπων, καθώς 
και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους που 
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη 
της εκπλήρωσης του σκοπού τους. 

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

Νομικά πρόσωπα 
μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 99, 
παρ. 1, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός -
Αθλητισμός. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
33 Τα εισοδήματα των νομικών προσώπων 

και ιδρυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 
101 (ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 
προσδιορίζονται στην παρ. 13 του άρ-
θρου 105 του ν. 2238/94. 

 Ημεδαπά ή αλλο-
δαπά νομικά πρό-
σωπα μη κερδο-
σκοπικού χαρα-
κτήρα. 

Ν. 2238/94 
(άρθρο 105, 
παρ. 13) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγω του μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα των 
εν λόγω προσώ-
πων – Οικονο-
μικές σχέσεις 
και ανάπτυξη 
(γενικός οικονο-
μικός σχεδια-
σμός). 

  

         
         
 Β.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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). 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

θεραπευτικών ουσιών ανθρώπινης προέ-
λευσης, αντιδραστήρια για τον προσδιο-
ρισμό των ομάδων του αίματος και ομά-
δων ιστών. 

α) Συνοδεύονται 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 
(άρθρο 34-
36) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ. – 
Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

ειδών πρώτης ανάγκης για την πραγμα-
τοποίηση κοινωφελών ή φιλανθρωπικών 
σκοπών (εξαιρούνται τα οινοπνευματώδη, 

α) Εισάγονται από εγκεκρι-
μένους οργανισμούς και 
νομικά πρόσωπα, τα ο-
ποία τηρούν βιβλία ώστε 

Δημόσιες υπηρε-
σίες, εγκεκριμένα 
κοινωφελή ή φι-
λανθρωπικά νομι-

Ν. 1684/87 
(άρθρο 38-
42) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ. – 
Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
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13.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ο καπνός, τα προϊόντα καπνού, ο καφές, 
το τσάι, τα οχήματα με κινητήρα εκτός 
από τα ασθενοφόρα). 

να καθίσταται δυνατός ο 
έλεγχος. 

β) Προσφέρονται δωρεάν 
δίχως πρόθεση εμπορι-
κής εκμετάλλευσης από 
μέρους του δωρητή στα 
παραπάνω ιδρύματα. 

γ) Διανέμονται δωρεάν σε 
απόρους. 

κά πρόσωπα. ΆΜΕΑ). 

         
4 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

ειδών για την εκπαίδευση, την εργασία 
και την κοινωνική προαγωγή των μειονε-
κτούντων προσώπων. 

α) Εισάγονται από ιδρύματα 
ή οργανισμούς που έ-
χουν εξουσιοδοτηθεί για 
την παραλαβή άνευ ΦΠΑ 
αντικειμένων για την εκ-
παίδευση των μειονε-
κτούντων προσώπων. 

β) Προσφέρονται δωρεάν 
δίχως πρόθεση εμπορι-
κής εκμετάλλευσης από 
μέρους του δωρητή στα 
παραπάνω ιδρύματα. 

Εξουσιοδοτημένα 
αρμόδια ιδρύματα 
ή οργανισμοί για 
την παραλαβή ει-
δών άνευ ΦΠΑ. 

Ν. 1684/87 
(άρθρο 43-
45) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ. – 
Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
ΆΜΕΑ) 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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. 

Κρατικοί, κοινω-
φελείς ή φιλαν-
θρωπικοί οργανι-
σμοί. 

Ν. 1684/87 
(άρθρο 46-
52) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ. – 
Κοινωνική πολι-
τική (πρόνοια). 

  

         
 Γ.  ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-
μιάς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκο-
πούς εθνωφελείς, κοινωφελείς κ.λπ. 

Να επιδιώκονται αποδε-
δειγμένα σκοποί εθνωφελείς 
ή θρησκευτικοί, σε ευρύτε-
ρο κύκλο φιλανθρωπικοί, 
εκπαιδευτικοί, καλλιτεχνι-
κοί ή κοινωφελείς. 

Μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα 
νομικά πρόσωπα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
β’) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις). 

50 3.059.269 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς τα αλλοδαπά, μη κερδοσκοπικού 
Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαπά, μη 

κερδοσκοπικού 
Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
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13.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα. χαρακτήρα, νομι-
κά πρόσωπα. 

παρ. 1, περ. 
β’) 

ξωτερικό (διε-
θνείς σχέ-
σεις/διεθνές δί-
καιο). 

         
3 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελ-
φών. 

 Ευρωπαϊκό Πολι-
τιστικό Κέντρο 
Δελφών. 

Ν. 645/77 Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
4 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

το Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέχνης. 

 Ίδρυμα Ερευνών 
Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέ-
χνης. 

Ν. 1610/86 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς οι ΟΤΑ, οι τοπικές ενώσεις ΟΤΑ, 
κ.λπ. 

 Δήμοι και Κοινό-
τητες, δημοτικά 
και κοινοτικά ι-
δρύματα, δημοτι-
κά και κοινοτικά 
νομικά πρόσωπα, 
σύνδεσμοι δήμων 
και κοινοτήτων, οι 
αποκλειστικά αμι-
γείς δημοτικές ή 
κοινοτικές επιχει-
ρήσεις, ΚΕΔΚΕ, 
τοπικές ενώσεις 
δήμων και κοινο-
τήτων. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
α’) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
σωτερικό (ενί-
σχυση τοπικής 
αυτοδιοίκησης). 

  

         
         
 Δ.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών το 

Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέχνης. 

 Ίδρυμα Ερευνών 
Προϊστορικής και 
Κλασσικής Τέ-
χνης. 

Ν. 1610/86 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών μη Να επιδιώκονται αποδε- Μη κερδοσκοπι- Ν. 2961/01 Απεριόρι- Κοινωνική πολι- 330 6.710.782 
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13.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρό-
σωπα που επιδιώκουν εθνωφελείς, κοι-
νωφελείς κ.λπ. σκοπούς. 

δειγμένα σκοποί εθνωφε-
λείς, σε ευρύτερο κύκλο φι-
λανθρωπικοί, εκπαιδευτι-
κοί, καλλιτεχνικοί ή κοινω-
φελείς. 

κού χαρακτήρα 
νομικά πρόσωπα.  

(άρθρο 43) στη τική (δράσεις). 

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών αλ-

λοδαπά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
νομικά πρόσωπα. 

Όρος της αμοιβαιότητας. Αλλοδαπά, μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, νομι-
κά πρόσωπα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
ξωτερικό (διε-
θνείς σχέ-
σεις/διεθνές δί-
καιο). 

10 68.000 

         
 Ε. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων (ΦΜΑ), η μεταβίβαση ακινήτου 
σε μέλος μη κερδοσκοπικού συνεταιρι-
σμού. 

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). 

310 616.315 

         
 ΣΤ.  ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 
ακινήτων η μεταβίβαση ακινήτων από μη 
κερδοσκοπικό συνεταιρισμό στα μέλη 
του. 

Το πρόσωπο στο οποίο γίνε-
ται η μεταβίβαση να είναι 
μέλος μη κερδοσκοπικού 
συνεταιρισμού και ο φόρος 
μεταβίβασης να έχει κατα-
βληθεί από το συνεταιρισμό 
κατά την αγορά της έκτα-
σης. 

Τα μέλη οικοδομι-
κών, μη κερδοσκοπι-
κών, συνεταιρισμών. 

ΑΝ 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
 Ζ.  ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙ-

ΜΗΜΑΤΟΣ 
       

         
1 Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου Η πώληση του ακινήτου να Μη κερδοσκοπι- ΑΝ 3427/05 Απεριόρι- Κοινωνική πολι- 60 74.365 
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13.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

υπερτιμήματος η μεταβίβαση ακινήτων 
από μη κερδοσκοπικό οικοδομικό συνε-
ταιρισμό στα μέλη του. 

γίνεται από μη κερδοσκο-
πικό οικοδομικό συνεταιρι-
σμό και μόνο στα μέλη αυ-
τού. 

κοί και οικοδομι-
κοί συνεταιρισμοί.  

(άρθρο 5) στη τική (στέγαση). 

         
 Η.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ        
         

1 Απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου για 
κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία, το 
Μουσείο Μπενάκη. 

 Μουσείο Μπενάκη Ν. 4599/30 
(άρθρο 11) 

 Πολιτισμός (ενί-
σχυση μουσεί-
ων). 

  

         
         

2 Απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου 
τα ελβετικά κοινωφελή ιδρύματα. 

 Ελβετικά κοινω-
φελή και φιλαν-
θρωπικά ιδρύμα-
τα. 

Ν. 1160/81 
(άρθρο 5) 

 Λόγω του επιδι-
ωκόμενου σκο-
πού. 

  

         
 Θ.  ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-
ας, οχήματα που ανήκουν στο Εθνικό 
Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκαταστάσεων 
Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων 
(ΕΙΥΑΠΟΕ). 

 (ΙΥΑΠΟΕ Ν. 1947/91 
(άρθρο 51) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 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. 

  

         
3 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. 

Ν. 164/69 Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
 Ι.  ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-
νήτων, τα μουσεία, τα κοινωφελή ιδρύ-
ματα και ιδρύματα για τα οποία έχουν 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Τα μουσεία, τα 
κοινωφελή ιδρύ-
ματα και ιδρύμα-

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
παρ. ια’). 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 12 του ν. 1610/86 (ΦΕΚ 
89 Α’) για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακί-
νητά τους.  

τα για τα οποία 
έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 
του άρθρου 12 
του ν. 1610/86. 

         
2 Τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις 

διατάξεις του ν. 1091/1980 (ΦΕΚ 267 
Α’) για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά 
τους. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Νομικά πρόσωπα 
του ν. 1091/80 
(Βακούφ Θράκης) 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
παρ. ιβ’). 

Απεριόρι-
στη 

Φορολογική ε-
ξομοίωση των 
μουσουλμανι-
κών ευαγών ι-
δρυμάτων του ν. 
1091/1980 με 
όλους τους άλ-
λους εκκλησια-
στικούς φορείς – 
Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Βιβλιοθήκης της Βουλής. 
 Βιβλιοθήκη της 

Βουλής. 
Ν. 3149/03 
(άρθρο 12, 
παρ. 3) 
 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
2 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 

δημόσιων βιβλιοθηκών. 
 Δημόσιες βιβλιο-

θήκες. 
Ν. 3149/03 
(άρθρο 12, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
3 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης. 
 Εθνική Βιβλιοθή-

κη. 
Ν. 3149/03 
(άρθρο 12, 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
4 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του 
Ευξείνου Πόντου. 

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

Ν. 2707/99 
(άρθρο 12 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
5 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέ-
ους (ΟΔΔΗΧ). 

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

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εξυπη-
ρέτηση δημόσι-
ου χρέους). 

  

         
6 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛΚΕ). 
 Ελληνικό Κέντρο 

Επενδύσεων (ΕΛ-
ΚΕ). 

Ν. 2372/96 
(άρθρο 7, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για ε-
πενδύσεις - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (εμπόριο / 
βιομηχανία/ βι-
οτεχνία). 

  

         
7 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης 
(ΜΟΔ) του ΚΠΣ. 

 Μονάδα Οργάνω-
σης της Διαχείρι-
σης (ΜΟΔ) του 

Ν. 2372/96 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
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14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
ΚΠΣ. ριο / βιομηχα-

νία / βιοτεχνία). 
         

8 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

 Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων. 

Άρθρο 28 
της Συνθή-
κης για την 
ίδρυση Ε-
νιαίου Συμ-
βουλίου και 
ενιαίας Επι-
τροπής των 
ΕΕ 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση επεν-
δύσεων - Δρά-
σεις στο εξωτερι-
κό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
9 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της 

Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υ-
πουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ). 

 ΣΕΥΥΟ Ν. 2343/95 
(άρθρο 9 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (επι-
μόρφωση και 
κατάρτιση δη-
μοσίων λειτουρ-
γών). 

  

         
10 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

 ΟΑΕΔ Ν. 1545/85 
(άρθρο 14, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνικοί λόγοι 
– Κοινωνική πο-
λιτική (απασχό-
ληση). 

  

         
11 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτι-
κών Ερευνών (ΙΓΜΕ). 

 ΙΓΜΕ Ν. 272/76 
(άρθρο 13, 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (έρευνα 
και τεχνολογία). 

  

         
12 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλι-
κού (ΟΔΔΥ). 

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

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (δη-
μόσια διοίκηση). 

  

         
13 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 
 ΟΗΕ Ν. 412/47 

(άρθρο 2, 
τμήμα 7, 
περ. α, εδά-
φιο 1, που 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κυρώθηκε 
με το άρθρο 
μόνο του 
νόμου αυ-
τού). 

         
14 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων το Ελληνικό Δη-
μόσιο και οι αποκεντρωμένες Δημόσιες 
υπηρεσίες, δήμοι, κοινότητες, δημοτικά 
και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά 
δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσω-
πα, οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, 
οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, απο-
χέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων 
και τηλεθέρμανσης, η Ένωση Νομαρχια-
κών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, η Κεντρι-
κή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλά-
δος (ΚΕΔΚΕ) και οι τοπικές ενώσεις δή-
μων και κοινοτήτων, για τα κάθε είδους 
εισοδήματά τους. 

α) Οι αποκεντρωμένες δη-
μόσιες υπηρεσίες να λει-
τουργούν υπό τη μορφή 
ειδικών ταμείων. 

β) Οι δημοτικές και κοινο-
τικές επιχειρήσεις να 
ασχολούνται με την ύ-
δρευση, αποχέτευση, δι-
αχείριση απορριμμάτων 
και τηλεθέρμανση. 

Δικαιούχοι όπως 
ορίζονται στις δια-
τάξεις της περ. α, 
παρ. 1 του άρ-
θρου 103. 

ΚΦΕ (άρθρο 
103, παρ. 1, 
περ. α) 

Απεριόρι-
στη 

Απλοποίηση του 
συστήματος και 
ενίσχυση ΟΤΑ – 
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
15 Τα Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα 

(ΑΕΙ) ως και τα δημόσια νοσηλευτικά ι-
δρύματα απαλλάσσονται του φόρου ει-
σοδήματος που προκύπτει κατά την εκ-
πλήρωση του σκοπού τους. 

Όσον αφορά τα δημόσια 
νοσηλευτικά ιδρύματα να 
λειτουργούν μέσα σε αυτά 
εκπαιδευτικά παραρτήματα 
ιατρικών πανεπιστημιακών 
σχολών. 

ΑΕΙ και δημόσια 
νοσηλευτικά ι-
δρύματα. 

Ν. 641/77 
(άρθρο 9 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνικοί λόγοι 
– Παιδεία (τρι-
τοβάθμια εκπαί-
δευση) 
- Υγεία. 

  

         
16 Οι Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας 

(ΔΥΠΕ) απαλλάσσονται από το φόρο ει-
σοδήματος για τα έσοδα τα πραγματο-
ποιούμενα κατά την επιδίωξη της εκ-
πλήρωσης του σκοπού τους. 

 Διοικήσεις Υγειο-
νομικής Περιφέ-
ρειας. 

Ν. 3329/05 
(άρθρο 1 
παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνικοί λόγοι 
– Υγεία (περί-
θαλψη). 

  

         
17 Τα ολυμπιακά, εθνικά, δημοτικά και 

κοινοτικά γυμναστήρια, απολαμβάνουν 
των απαλλαγών των παρεχομένων υπό 

Επιδίωξη κοινωφελούς 
σκοπού. 

Ολυμπιακά, εθνι-
κά, δημοτικά και 
κοινοτικά γυμνα-

Ν. 423/76 
(άρθρο 18 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Ανάπτυξη αθλη-
τισμού - Αθλητι-
σμός. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων εις τα 
κοινωφελή ιδρύματα. 

στήρια. 

         
18 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) 
Ν. 2941/01 
(άρθρο 10) 

Απεριόρι-
στη 

Ιδιωτικοποίηση 
δημόσιων επι-
χειρήσεων και 
οργανισμών -  
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (γενικός  
οικονομικός 
σχεδιασμός). 

  

         
19 Επί των τόκων που καταβάλλονται στο 

Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑ-
ΠΟΤΕ) ενεργείται παρακράτηση φόρου 
με συντελεστή 10% (αντί του 20%).  Με 
την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φο-
ρολογική υποχρέωση. 

 ΤΑΠΟΤΕ Ν. 2768/99 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Για την εξυγίαν-
ση του ΤΑΠΟΤΕ 
– Κοινωνική πο-
λιτική. 

  

         
20 Κατά την είσπραξη από την Ανώνυμη 

Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου 
ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ – ΟΤΕ ΑΕ) τόκων 
προερχόμενων από τη διαχείριση του ει-
δικού κεφαλαίου του Ταμείου Ασφάλι-
σης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤΕ) ενερ-
γείται από τον καταβάλλοντα παρακρά-
τηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 54 του 
ν. 2238/94.  Με την παρακράτηση αυτή 
(10%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέ-
ωση. 
Το καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες 
που προκύπτει ετησίως από επενδύσεις 
του ειδικού κεφαλαίου σε τίτλους αλλο-
δαπής προέλευσης φορολογείται με συ-
ντελεστή 10%. 

 ΤΑΠΟΤΕ Ν. 2768/99 
(άρθρο 12) 
Ν. 2873/00 
(άρθρο 37, 
παρ. 4) 

Απεριόρι-
στη 

Για την εξυγίαν-
ση του ΤΑΠΟΤΕ 
– Κοινωνική πο-
λιτική. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Β. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 και 
εφοδίων καθώς και των σχετικών υπηρε-
σιών για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω 
πλοίων και αεροσκαφών. 

Η χρησιμοποίηση των 
πλοίων και αεροσκαφών για 
τους σκοπούς που αναφέ-
ρονται. 

Δημόσιο. Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
27 παρ. 1, 
περ. α, β, γ, 
δ, ε) 

Απεριόρι-
στη 

Εφαρμογή σχε-
τικής παρέκκλι-
σης υπέρ της 
Ελλάδας –
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

 94.520.612 
(περιπτώσεις 

1 και 2) 

         
2 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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. 2992/02 
(άρθρο 18) 

Απεριόρι-
στη 

Άμυνα   

         
3 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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. 

  

         
 Γ.  ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-
μιάς το Δημόσιο, οι ιεροί ναοί, τα νπδδ 
κ.λπ. 

 Δημόσιο, δήμοι, 
κοινότητες, ιερές 
μονές, ιεροί ναοί, 
με ιερό κοινό του 
Παναγίου Τάφου, 
η Ιερά Μονή του 
Όρους Σινά και τα 
νπδδ 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
α’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

100 38.704.872 

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς τα ολυμπιακά, εθνικά, δημοτικά 
 Δημόσια γυμνα-

στήρια. 
Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   
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14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
και κοινοτικά γυμναστήρια. παρ. 1, περ. 

στ’) 
         

3 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-
μιάς ΑΕΙ και δημόσια νοσηλευτικά ι-
δρύματα, στα οποία εγκαθίστανται και 
λειτουργούν εκπαιδευτικά παραρτήματα. 

 ΑΕΙ και δημόσια 
νοσηλευτικά       
ιδρύματα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
ζ’) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
4 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

η Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 

Ν. 641/77 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
5 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
 Διεθνής Έκθεση 

Θεσσαλονίκης. 
Ν. 735/77 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

6 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-
μιάς αλληλοβοηθητικά ταμεία περίθαλ-
ψης εργατοϋπαλλήλων (ταμεία υγείας). 

 Αλληλοβοηθητικά 
ταμεία περίθαλ-
ψης εργατοϋπαλ-
λήλων (ταμεία υ-
γείας. 

Ν.  2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
β’) 

Απεριόρι-
στη 

Υγεία (περίθαλ-
ψη). 

  

         
7 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς οι ΟΤΑ, οι τοπικές ενώσεις ΟΤΑ 
κ.λπ. 

 Δήμοι και Κοινό-
τητες, δημοτικά 
και κοινοτικά ι-
δρύματα, δημοτι-
κά και κοινοτικά 
νομικά πρόσωπα, 
σύνδεσμοι δήμων 
και κοινοτήτων, οι 
αποκλειστικά αμι-
γείς δημοτικές ή 
κοινοτικές επιχει-
ρήσεις, ΚΕΔΚΕ, 
τοπικές ενώσεις 
δήμων και κοινο-
τήτων. 

Ν.  2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
α’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (ενί-
σχυση της τοπι-
κής αυτοδιοίκη-
σης). 

  

         
8 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων και 
Σχολικά Ταμεία. 

 Οργανισμός Σχο-
λικών Κτιρίων και 
Σχολικά Ταμεία. 

Ν. 513/78 
(άρθρο 3) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία   
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14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         
 Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών το 

Δημόσιο, οι ιεροί ναοί, τα νπδδ κ.λπ. 
 Δημόσιο, δήμοι, 

κοινότητες, ιερές 
μονές, ιεροί ναοί, 
με ιερό κοινό του 
Παναγίου Τάφου, 
η Ιερά Μονή του 
Όρους Σινά και τα 
νπδδ 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

490 43.652.139 

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών η 

χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση κινητών 
ή ακινήτων από το Δημόσιο, δήμους, 
κοινότητες, νπδδ. 

 Δημόσιο, ΟΤΑ, 
νπδδ. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

190 817.378 

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών τα 

ολυμπιακά, εθνικά, δημοτικά και κοινο-
τικά γυμναστήρια. 

 Δημόσια γυμνα-
στήρια. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
4 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών ΑΕΙ 

και δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, στα 
οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν 
εκπαιδευτικά παραρτήματα. 

 ΑΕΙ και δημόσια 
νοσηλευτικά       
ιδρύματα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο  43) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
5 Απαλλάσσεται από το φόρο δωρεών η Ια-

τρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 

Ν. 641/77 
(άρθρο 11) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 

ΟΤΑ, οι τοπικές ενώσεις ΟΤΑ κ.λπ. 
 Δήμοι και Κοινό-

τητες, δημοτικά 
και κοινοτικά ι-
δρύματα, δημοτι-
κά και κοινοτικά 
νομικά πρόσωπα, 
σύνδεσμοι δήμων 
και κοινοτήτων, οι 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (ενί-
σχυση της τοπι-
κής αυτοδιοίκη-
σης). 
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14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
αποκλειστικά αμι-
γείς δημοτικές ή 
κοινοτικές επιχει-
ρήσεις, ΚΕΔΚΕ, 
τοπικές ενώσεις 
δήμων και κοινο-
τήτων. 

         
 Ε. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-
σης ακινήτων, κατά την αγορά ακινήτου 
το Δημόσιο, 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. 

890 17.361.555 

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων η σύμβαση ανταλλαγής ακινή-
των. 

 Δημόσιο και νπδδ ΑΝ 1521/50 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

40 1.693.308 

         
3 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων, η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
ακινήτου για δημόσια ωφέλεια υπέρ του 
Δημοσίου και των νομικών προσώπων 
δημόσιου δικαίου. 

Δημόσιο, νπδδ  ΑΝ 1521/50 
(άρθρο 6) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

370 43.454.088 

         
4 Απαλλάσσεται από της καταβολής φόρου 

μεταβιβάσεως ακινήτων η από τον Αυτό-
νομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματι-
κών (ΑΟΟΑ) προς τα μέλη αυτού μεταβί-
βαση καθ’ οιοδήποτε σύστημα ιδιοκτησί-
ας και οπουδήποτε της επικρατείας κει-
μένων οικοπέδων, οικοδομών ή άλλων 
επί ακινήτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων. 

 Τα μέλη του ορ-
γανισμού. 

ΑΝ 1563/50 Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

50 19.448 

         
5 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων η αγορά ακινήτων από τον Ορ-
γανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 

 ΟΣΚ Ν. 513/76 Απεριόρι-
στη 

Παιδεία 20 538.600 
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14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 ΣΤ.  ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής 
ακινήτων το Δημόσιο, τα νπδδ, οι ΟΤΑ, 
οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές. 

Το Δημόσιο, τα νπδδ κ.λπ. 
να έχουν την ιδιότητα του 
αγοραστή και το ακίνητο να 
έχει αποκτηθεί μετά την 
1/1/06. 

Δημόσιο, δήμοι, 
κοινότητες, ιεροί 
ναοί, ιερές μονές, 
νπδδ. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

60 133.630 

         
2 Απαλλάσσεται από το τέλος συναλλαγής 

ακινήτων η αγορά ακινήτων από τον Ορ-
γανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 

 ΟΣΚ Ν. 3427/05 
(άρθρο 16) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία.   

         
         
 Ζ. ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗ-

ΜΑΤΟΣ 
       

         
1 Απαλλάσσεται από το φόρο αυτομάτου 

υπερτιμήματος το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι 
ΟΤΑ, οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές.  

Το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, κ.λπ. 
να έχουν την ιδιότητα του 
πωλητή. 

Δημόσιο, ΝΠΔΔ, οι 
ΟΤΑ, οι ιερές μο-
νές και οι ιεροί 
ναοί. 

Ν. 3427/05 
(άρθρο 7) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

40 1.523.397 

         
 Η.  ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ        
         

1 Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσή-
μου οι δήμοι, οι κοινότητες και οι σύν-
δεσμοι και ενώσεις αυτών. 

 Δήμοι και κοινό-
τητες. 
Σύνδεσμοι και ε-
νώσεις δήμων και 
κοινοτήτων. 

Κώδικας 
Νόμων Τε-
λών Χαρτο-
σήμου (άρ-
θρο 2 παρ.2) 
Ν. 3463/06 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 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 
έτους ή ποσό 1% του ποσού που απαλ-

 Οργανισμοί Κοι-
νωνικής Ασφάλι-
σης. 

Ν. 1969/91 
(άρθρο 48) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ενίσχυση 
ταμείων κοινω-
νικής ασφάλι-
σης). 
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14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
λάσσεται από φόρο εισοδήματος. 

         
3 Απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσή-

μου οι κάθε φύσεως παρεχόμενες παρο-
χές του ΟΑΕΔ. 

 ΟΑΕΔ και δικαι-
ούχοι. 

ΝΔ 3464/55 
(άρθρο 13) 
Ν. 1545/85 
(άρθρο 14) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (ενίσχυση 
απασχόλησης). 

 84.000.000 

         
4 Απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου ο 

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) και 
τα σχολικά ταμεία. 

 ΟΣΚ ΝΔ 4274/62 Απεριόρι-
στη 

Παιδεία   

         
5 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσή-

μου, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του 
Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Πιστώσεως Εξα-
γωγών (ΚΑΠΕ). 

 ΚΑΠΕ Ν. 225/75 
(άρθρο 12) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
6 Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

οι συμβάσεις δανείων που χορηγεί το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ 
& Δ) σε δικαιούχους του και οι απορρέο-
ντες τόκοι και παρεπόμενα σύμφωνα.  

 Μισθωτοί, συντα-
ξιούχοι, δήμοι και 
δημοτικέ επιχει-
ρήσεις. 

Ν. 3470/06 
(άρθρο 18) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική 

35.000 19.000.000 

         
 Θ. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-
ας, οχήματα που ανήκουν στο ελληνικό 
Δημόσιο. 

 Ελληνικό Δημόσιο Ν. 2367/53 
(άρθρο 17) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αυτοκίνη-
τα κινητών ιατρείων και χειρουργείων 
εκστρατείας και φορτηγά αυτοκίνητα 
που ανήκουν κατά κυριότητα στον Ελλη-
νικό Ερυθρό Σταυρό, τους σταθμούς 
πρώτων βοηθειών, τα δημοτικά ή κοινο-
τικά νοσοκομεία και τα νοσηλευτικά ι-
δρύματα κοινής ωφελείας, εφόσον σε ό-
λες τις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιού-
νται για τη μεταφορά ασθενών, αδελφών 

 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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14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
νοσοκόμων ή υγειονομικού υλικού ή ι-
ματισμού, ειδών υποδήσεως, τροφίμων 
κ.λπ. που προορίζονται για τις ανάγκες 
των ιδρυμάτων ή για ενίσχυση απόρων 
τάξεων του πληθυσμού. 

         
3 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 υδροφόρα αυτοκί-
νητα που ανήκουν κατά κυριότητα σε 
οργανισμούς δημόσιου δικαίου. 

 Δήμοι, κοινότητες, 
λιμενικοί οργανι-
σμοί, λιμενικά 
ταμεία. 

Ν. 2367/53 
(άρθρο 17) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
 Ι.  ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑ-

ΤΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το 80% του τέλους 

ταξινόμησης τα δωρεάν παραχωρούμενα 
στο Δημόσιο επιβατικά αυτοκίνητα. Επί-
σης, απαλλάσσονται από το 90% του τέ-
λους ταξινόμησης τα φορτηγά αυτοκίνη-
τα 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. 

37 129.833 
(περιπτώσεις 
1 και 2) 

         
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, κοινότητες 
και νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις. 

Ν. 3686/57 
(άρθρο 6) 
ΑΝ 36/68 
(άρθρο 8) 
Ν. 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- Τα ασθενοφόρα να παρα- Το Υπουργείο Υ- Ν. 2960/01 Απεριόρι- Υγεία (περίθαλ- 39 1.104.783 
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14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(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 επιχορηγού-
μενα από τον κρα-
τικό προϋπολογι-
σμό. 

(άρθρο 132, 
παρ. 9) 
Ν. 3259/04 
(άρθρο 32) 

στη ψη) 

         
4 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης, τα επιβατικά αυτοκίνητα που παρα-
λαμβάνονται από τις ιερές μονές του Α-
γίου 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 άρθ. 167 
του καταστα-
τικού χάρτη) 
Ν. 2960/01 
(άρθρο 132, 
παρ. 1) 

Απεριόρι-
στη 

Εξυπηρέτηση 
των αναγκών 
τους, εντός της 
περιοχής του 
Αγίου Όρους – 
Πολιτισμός 
(θρησκεία). 

34 251.146 

         
 ΙΑ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-
νήτων, το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες 
δημόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν ως 
ειδικά ταμεία και η Τράπεζα της Ελλά-
δος για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνη-
τά τους. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Ελληνικό Δημόσι-
ο, αποκεντρωμέ-
νες δημόσιες υ-
πηρεσίες, Τράπεζα 
της Ελλάδος. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. ζ’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων οι δήμοι, οι κοινότητες, οι νομαρ-
χιακές αυτοδιοικήσεις, οι δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις, οι Τοπικές Ενώ-
σεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), η 
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 
Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), η Ένωση Νομαρχια-

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Δήμοι, κοινότητες, 
νομαρχιακές αυ-
τοδιοικήσεις, δη-
μοτικές και κοινο-
τικές επιχειρήσεις, 
ΤΕΔΚ, ΚΕΔΚΕ, 
ΕΝΑΕ, νπδδ. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. η’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 
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14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
κών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) 
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί-
ου για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά 
τους. 

         
3 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, οι κατά την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 13 του Συντάγματος γνωστές θρη-
σκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό του 
Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του όρους 
Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλε-
ξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 
και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, 
για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά 
τους, καθώς και για αυτά που χρησιμο-
ποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό 
τους  έργο. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Γνωστές θρησκείες 
και δόγματα, το 
Ιερό Κοινό του 
Πανάγιου Τάφου, 
η Ιερά Μονή του 
όρους Σινά, το Ά-
γιο Όρος, το Πα-
τριαρχείο Κωνστα-
ντινουπόλεως, το 
Πατριαρχείο Αλε-
ξανδρείας, το Πα-
τριαρχείο Ιεροσο-
λύμων και η Ορ-
θόδοξη Εκκλησία 
της Αλβανίας. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. ι’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό - Πο-
λιτισμός (πολιτι-
στικά δρώμενα). 

  

         
4 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων, τα κάθε είδους ταμεία ή οργανι-
σμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι συνδικα-
λιστικές οργανώσεις και η Αρχαιολογική 
Εταιρεία για ακίνητα που ιδιοχρησιμο-
ποιούν. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Κάθε είδους τα-
μεία ή οργανισμοί 
κοινωνικής ασφά-
λισης, οι συνδικα-
λιστικές οργανώ-
σεις και η Αρχαι-
ολογική Εταιρεία. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. θ’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
5 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-

νήτων τα μουσεία, τα κοινωφελή ιδρύμα-
τα και τα ιδρύματα για τα οποία έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 12 του ν. 1610/1986 
(ΦΕΚ 89 Α’) για τα ιδιοχρησιμοποιούμε-
να ακίνητά τους. 

Τα ακίνητα να ιδιοχρησι-
μοποιούνται. 

Τα μουσεία, τα 
κοινωφελή ιδρύ-
ματα και τα ιδρύ-
ματα για τα οποία 
έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 
του άρθρου 12 
του ν. 
1610/1986. 

Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. ια’) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         
 ΙΒ.  ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ        
         

1 Απαλλάσσεται από την εισφορά του 
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογούμενων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), τα από το δημόσιο ή τα για 
λογαριασμό αυτού εισαγόμενα είδη ακό-
μη και αν δεν είναι ατελώς εισαγόμενα. 

 Ελλ. Δημόσιο ΑΥΟ 
19400/63 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

 27.245 
(περιπτώσεις 
1, 2 και 5)  

         
2 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογούμενων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας) τα, για λογαριασμό του Υ-
πουργείου Εθνικής Άμυνας, εισαγόμενα 
είδη. 

 Ελλ. Δημόσιο ΔΥΟ 21210 
/10.4.67 

Απεριόρι-
στη 

Άμυνα   

         
3 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογούμενων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας) τα πετρελαιοειδή κ.λπ. 
προϊόντα παραγωγής του κρατικού διυ-
λιστηρίου ή του διυλιστηρίου Θεσσαλο-
νίκης. 

Τα προϊόντα αυτά να παρα-
λαμβάνονται από οργανι-
σμούς και επιχειρήσεις που 
απολαμβάνουν ατέλειας και 
από δημόσιες υπηρεσίες. 

Ελλ. Δημόσιο Απόφ.9867/ 
24.3.67 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογούμενων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας) τα εισαγόμενα από τον ΟΤΕ 
είδη. 

 ΟΤΕ ΔΥΟ 
78715/62 & 
21008/62 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

 3.803.202 
(συμπεριλαμ-
βάνονται η 
περίπτωση 4 
του κεφαλαί-
ου αυτού και 
Ι 1, 2, 3, 4, 5 
του κεφαλαί-
ου 15 και πε-
ρίπτωση Ι1 
του κεφαλαί-
ου 12). 

         
5 Απαλλάσσονται από την εισφορά του  ΝΑΤΟ Γνωμ. ΝΣΚ Απεριόρι- Άμυνα   
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14. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογούμενων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), τα εισαγόμενα υλικά για 
την κατασκευή έργων κοινής υποδομής 
του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα.  

737/67  
ΕΔΥΟ 87/67 

στη 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
 Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ  

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
       

         
1 Δεν γίνεται παρακράτηση στους διανο-

μείς διαφημιστικών εντύπων το εισόδημα 
των οποίων δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευ-
ρώ. 

 Διανομείς διαφη-
μιστικών εντύπων. 

Ν. 3763/09 
(άρθρο 2, 
παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Αποφυγή γρα-
φειοκρατίας λό-
γω υποβολής 
της δήλωσης 
προκειμένου να 
γίνει επιστροφή 
φόρου - Κοινω-
νική πολιτική. 

  

         
2 Δεν υπόκειται σε φορολογία το στεγαστι-

κό επίδομα φοιτητών. 
 Φοιτητές Ν. 3220/04 

(άρθρο 10, 
παρ. 5) 

Απεριόρι-
στη 

Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 

  

         
3 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με 

βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ μειώνεται κατά 20% του ποσού της 
διατροφής που καταβάλλεται από τον 
ένα σύζυγο στον άλλο.  Το ποσό της δια-
τροφής επί της οποίας υπολογίζεται η 
μείωση φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 
3.000 ευρώ. 

Η διατροφή να επιδικάζεται 
ή να συμφωνείται με συμ-
βολαιογραφική πράξη. 

Όλοι οι διαζευγ-
μένοι που κατα-
βάλλουν διατρο-
φή. 

ΚΦΕ (άρθρο 
9, παρ. 3, 
περ. δ) 

Απεριόρι-
στη 

Στήριξη των μο-
νογονεϊκών οι-
κογενειών - Κοι-
νωνική πολιτική. 

5.459 2.153.601 

         
4 Για φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μό-

νιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 
3.100 κατοίκους, το ποσό του πρώτου 
κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας 
της παραγράφου 1 του άρθρου 9 προ-
κειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που 
αναλογεί στο εισόδημά τους, αυξάνεται 
κατά 50%.  Για δημόσιους υπαλλήλους 
και για υπαλλήλους νπδδ που διορίζο-
νται στα νησιά αυτά, η ως άνω απαλλαγή 
παρέχεται εφόσον αυτοί κατοικούν του-
λάχιστον εννέα μήνες στα νησιά αυτά κα-
τά το έτος τοποθέτησης ή αναχώρησης 

Ο πληθυσμός των νησιών 
στα οποία κατοικούν τα 
φυσικά πρόσωπα και οι 
δημόσιοι υπάλληλοι και 
υπάλληλοι νπδδ να είναι 
κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Φυσικά πρόσωπα, 
δημόσιοι υπάλλη-
λοι και υπάλληλοι 
νπδδ που κατοι-
κούν σε νησιά με 
πληθυσμό κάτω 
από 3.100 κατοί-
κους. 

ΚΦΕ (άρθρο 
118, παρ. 1) 
και  
1102824/ 
1568/ 
Α0012/ 
ΠΟΛ1202/ 
2-11-99 
ΑΥΟ. 

Έως το 
2015. 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

31.591 18.272.504 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

από τα νησιά αυτά. 
         

5 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 
10% τα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία 
από την κατοχή και εκμετάλλευση δρο-
μώνων ίππων που χρησιμοποιούνται σε 
αγώνες ιπποδρόμου. 

 Κάτοχοι δρομώνων 
ίππων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 10) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
6 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 20% τα χρηματικά ποσά που κα-
ταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, 
ως επιβράβευσή τους από το Δημόσιο 
λόγω επίτευξης στόχων ατομικώς ή ομα-
δικώς, καθώς και τα χρηματικά ποσά 
των πάσης φύσεως χορηγιών που κατα-
βάλλονται σε αυτούς. 

 Αθλητές εθνικών 
ομάδων. 

ΚΦΕ (άρθρο 
13, παρ. 13) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
7 Φορολογούνται αυτοτελώς και με συντε-

λεστή φόρου 20%, τα χρηματικά ποσά 
που καταβάλλονται στους ποδοσφαιρι-
στές, καθώς και στους άλλους αμειβόμε-
νους αθλητές, από τις ποδοσφαιρικές 
ανώνυμες εταιρείες ή τα αναγνωρισμένα 
αθλητικά σωματεία, κατά την υπογραφή 
του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανα-
νέωση του συμβολαίου συνεργασίας.  Με 
την παρακράτηση αυτού του φόρου εξα-
ντλείται η φορολογική υποχρέωση από 
το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για 
τα ποσά αυτά. 
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για 
χρηματικά ποσά που καταβάλλονται 
στους ανωτέρω δικαιούχους από ποδο-
σφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή τα ανα-
γνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τη 
συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές ή διε-
θνείς οργανώσεις. 

Οι δικαιούχοι να έχουν την 
ιδιότητα του ποδοσφαιριστή 
ή του αμειβόμενου αθλητή. 
Επίσης, τα ποσά να κατα-
βάλλονται κατά την υπο-
γραφή ή την ανανέωση του 
συμβολαίου. 

Αθλητές αμειβό-
μενοι. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
8 Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με συ-

ντελεστή 5% επί του ποσού των αποδο-
Τα πρόσωπα αυτά να έχουν 
ελληνική ή γερμανική υ-

Εργαζόμενοι σε 
ελληνικά σχολεία 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 3) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

χών τους πριν από κάθε κράτηση που τις 
βαρύνει και εξαντλείται ή φορολογική 
υποχρέωση, στις αποδοχές των προσώ-
πων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά 
σχολεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατί-
ας της Γερμανίας και πληρώνονται από 
το Ελληνικό Δημόσιο ή από φορέα που 
βρίσκεται στην αλλοδαπή και υπάγεται 
στο Ελληνικό Δημόσιο. 

πηκοότητα ή και τις δύο ή 
να είναι υπήκοοι τρίτης χώ-
ρας. 

της Γερμανίας. και κίνητρο για 
στελέχωση σχο-
λείων – Παιδεία. 

         
9 Φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 

φόρου 5%: 
α) τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης ερ-

γασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκα-
λιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υ-
ποβρύχιων καταστροφών που κατα-
βάλλονται σε αξιωματικούς, υπαξιω-
ματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυ-
νάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λι-
μενικού σώματος, 

β) το επίδομα ναρκαλιείας που κατα-
βάλλεται σε ιδιώτες που παρέχουν 
υπηρεσίες ναρκαλιείας με οποιαδήπο-
τε σχέση στα Υπουργεία Εθνικής Άμυ-
νας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, 

γ) τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας 
που καταβάλλονται στους δικαιού-
χους με βάση την παράγραφο 5 του 
άρθρου 14 του ν. 1505/84 και την 
περίπτωση α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7 του ν. 1711/87. 

Σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 
15% υπόκειται η ειδική αποζημίωση που 
καταβάλλεται στους ιατρούς, τα πληρώ-
ματα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό 
προσωπικό του ΕΚΑΒ, καθώς και σε κά-
θε άλλο ιατρό που εντέλλεται από το 

Η χορήγηση των ειδικών 
επιδομάτων να γίνεται στα 
πρόσωπα που ορίζονται από 
τη διάταξη. 

Για την α’ περί-
πτωση δικαιούχοι 
είναι αξιωματικοί, 
υπαξιωματικοί και 
οπλίτες των ενό-
πλων δυνάμεων, 
των σωμάτων α-
σφαλείας, της πυ-
ροσβεστικής υπη-
ρεσίας και του λι-
μενικού σώματος.  
Για τη β’ περίπτω-
ση δικαιούχοι εί-
ναι ιδιώτες που 
παρέχουν υπηρε-
σίες ναρκαλιείας 
στα Υπουργεία 
Εθνικής Άμυνας, 
Δημόσιας Τάξης 
και Εμπορικής 
Ναυτιλίας. 
Για τη γ’ περίπτω-
ση είναι αυτοί που 
ορίζονται στις σχε-
τικές διατάξεις. 

ΚΦΕ (άρθρο 
14, παρ. 7) 

Απεριόρι-
στη 

Έμμεση οικονο-
μική ενίσχυση – 
Κοινωνική πολι-
τική. 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ΕΚΑΒ, που εκτελούν διατεταγμένη υπη-
ρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή 
Α’ βοηθειών σε άτομα που ασθενούν. 

         
10 Φορολογούνται αυτοτελώς και με συντε-

λεστή 15% οι τόκοι από το «Λογαριασμό 
Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ». 

 Υπάλληλοι ΟΤΕ. ΚΦΕ (άρθρο 
24, παρ. 1, 
περ. ζ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
11 Εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, 

μετά από παρακράτηση φόρου με συντε-
λεστή 15% στα εισοδήματα που προκύ-
πτουν από την υπεραπόδοση επενδύσεων 
των μαθηματικών αποθεμάτων που σχη-
ματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ. 
400/70, για ασφαλίσεις ζωής για τα ει-
σοδήματα αυτά. 

 Οι έχοντες ασφά-
λεια ζωής. 

ΚΦΕ (άρθρο 
54, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
12 Μειώνεται κατά ποσοστό 40% η τεκμαρ-

τή δαπάνη από κάθε ιδιωτικής χρήσης 
επιβατικό αυτοκίνητο που έχει αγοραστεί 
από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσι-
ου Υλικού (ΟΔΔΥ). 

Το αυτοκίνητο να έχει αγο-
ραστεί από τον ΟΔΔΥ. 

Ιδιοκτήτες αυτοκι-
νήτων που αγορά-
στηκαν από τον 
ΟΔΔΥ. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. β, 
υποπ. γγ) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
13 Μειώνεται κατά ποσοστό 50% η τεκμαρ-

τή δαπάνη από κάθε ιδιωτικής χρήσης 
επιβατικό αυτοκίνητο εισαγόμενο με 
μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λό-
γω μετοικεσίας του ιδιοκτήτη από την 
αλλοδαπή, για το τέταρτο και πέμπτο έ-
τος από το έτος εκτελωνισμού του αυτο-
κινήτου, εφόσον ο δικαιούχος της μείω-
σης εξακολουθεί κατά τα έτη αυτά να 
κατοικεί στην Ελλάδα. 

Ο δικαιούχος της μείωσης 
να κατοικεί στην Ελλάδα 
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύ-
ος της. 

Ιδιοκτήτες αυτοκι-
νήτων που τα ει-
σήγαγαν λόγω με-
τοικεσίας. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. β, 
υποπ. δδ) 

Δύο έτη 
από τη λή-
ξη της α-
παλλαγής 
της περί-
πτωσης ε 
του άρθ. 
18 του 
ν.2238/94 

Κίνητρο για ε-
γκατάσταση 
στην Ελλάδα – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
14 Μείωση του τεκμηρίου δαπάνης κατά 

50% σε ΕΙΧ που ανήκει σε συνταξιούχο 
άνω των 60 ετών. 

Το ΕΙΧ να ανήκει στο συ-
νταξιούχο πάνω από 10 έτη 
και να αποκτά εισόδημα 
μόνο από συντάξεις και ιδι-
οκατοίκηση. 

Συνταξιούχοι ΚΦΕ 
Ν. 2238/94 
(άρθρο 16, 
παρ. 1, 
περ. β, 
υποπερ. δδ) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
15 Μείωση του τεκμηρίου δαπάνης κατά 

60% σε ΕΙΧ που θεωρούνται αντίκες. 
Να έχουν περάσει 30 έτη 
από το έτος κατασκευής και 
να διαθέτουν πιστοποιητικό 
αυθεντικότητας, το οποίο 
εκδίδεται από διεθνή ή η-
μεδαπό φορέα που έχει τη 
σχετική αρμοδιότητα. 

Οι κάτοχοι ΕΙΧ 
που θεωρούνται 
αντίκες. 

ΚΦΕ 
Ν. 2238/94 
(άρθρο 16 
παρ. 1, 
περ. β, 
υποπερ. εε) 

Απεριόρι-
στη 

Διάδοση της α-
ξίας του παλαι-
ού αυτοκινήτου 
– Πολιτισμός. 

  

         
16 Μειώνεται η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 

κατά 50% για ιστιοφόρα ναυταθλητικά 
σκάφη που χρησιμοποιούνται για ναυ-
ταθλητικούς αγώνες. 

α) Ύπαρξη ιστιοφόρου ναυ-
ταθλητικού σκάφους. 

β) Σχετική βεβαίωση από 
την Ελληνική Ιστιοπλοϊ-
κή Ομοσπονδία θεωρη-
μένη από τη ΓΓΑ. 

Κάτοχοι ιστιοφό-
ρων ναυταθλητι-
κών σκαφών. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
17 Μειώνεται κατά ποσοστό 25% 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 (άρθρο 
16, παρ. 1, 
περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κίνητρο για τη 
διατήρηση της 
ελληνικής ναυ-
τικής παράδο-
σης – Πολιτι-
σμός. 

  

         
18 Προσαύξηση τεκμαρτής δαπάνης όταν 

υπάρχουν περισσότερα από δύο στοιχεία 
κατά 10% για καθένα στοιχείο προσδιο-
ρισμού της δαπάνης πέρα από το δεύτε-
ρο.  Το ποσό, όμως, της προσαύξησης 
δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του 
μεγαλύτερου ποσού της τεκμαρτής δα-
πάνης του φορολογούμενου. 

 Φορολογούμενοι 
με στοιχεία τεκ-
μαρτής δαπάνης 
άνω των δύο. 

ΚΦΕ (άρθρο 
16, παρ. 2) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

410 
(ενότητες 10 
και 11) 

188.094 
 

         
19 Δεν εφαρμόζεται τεκμήριο δαπάνης αυ-

τοκινήτου για τα δύο επόμενα χρόνια με-
τά τη μετοικεσία από την αλλοδαπή. 

Το αυτοκίνητο να έχει εισα-
χθεί με μειωμένους δα-
σμούς και ο δικαιούχος της 
απαλλαγής να εξακολουθεί 
και κατά τα έτη αυτά να κα-
τοικεί στην Ελλάδα. 

Μετοικούντες από 
την αλλοδαπή. 

ΚΦΕ (άρθρο 
18, περ. ε) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
         
 Β. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.ιθ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.α της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
2 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η διαχείριση των αμοιβαί-
ων κεφαλαίων κατά την έννοια των διατά-
ξεων που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτά. 

 Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κβ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.ζ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτε-

ρικό της χώρας οι εργασίες που αφορούν 
συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομί-
σματα τα οποία αποτελούν νόμιμα μέσα 
πληρωμής. 

Εξαιρούνται τα νομίσματα 
και χαρτονομίσματα για 
συλλογές. 

Οι αγοραστές συ-
ναλλάγματος, 
χαρτονομισμάτων 
και νομισμάτων 
ως νόμιμων μέσων 
πληρωμής. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.ε της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
4 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κα) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.στ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει - 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

5 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-
κό της χώρας η παράδοση κρατικών λα-
χείων, δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟ-
ΤΟ και λαχείων του Λαχειοφόρου Αμοι-
βαίου Στοιχήματος (SWEEPSTAKES) του 
Οργανισμού Ιπποδρομιών Ελλάδος. 

 Οι αγοραστές και 
οι συμβαλλόμενοι 
με τους μεταπω-
λητές για την πα-
ράδοση αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κζ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.θ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα έσοδα 

που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του 
ν. 2206/94 (ΦΕΚ 62 Α) (ΚΑΖΙΝΟ) 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 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.λδ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.θ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
7 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παράδοση στην ονομα-
στική τους αξία γραμματοσήμων που 
βρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επι-
σήματος και λοιπών ενσήμων, καθώς και 
ταινιών ή ενσήμων ασφαλιστικών οργανι-
σμών και λοιπών παρόμοιων αξιών. 

Εξαιρούνται όσες παραδό-
σεις προορίζονται για συλ-
λογές. 

Όλα τα πρόσωπα 
ως λήπτες των υ-
πηρεσιών και α-
γοραστές των αγα-
θών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22, παρ. 
1.κη) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 135 παρ. 
1.η της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, 
όπως ισχύει – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
8 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδό-

σεις και εισαγωγές αεροσκαφών για χρή-
ση από αεροπορικές εταιρείες, που 
πραγματοποιούν κυρίως διεθνείς μετα-
φορές, με εξαίρεση τα αεροσκάφη ιδιω-
τικής χρήσης για αναψυχή ή αθλητισμό, 
καθώς και οι παραδόσεις και εισαγωγές 
υλικών και εφοδίων καθώς και των σχε-
τικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
των ανωτέρω αεροσκαφών. 

Η χρησιμοποίηση των αε-
ροσκαφών για τους σκο-
πούς που αναφέρονται. 
Τα έσοδα των αεροπορικών 
εταιρειών από διεθνείς με-
ταφορές να υπερβαίνον το 
50% των συνολικών ετήσιων 
ακαθάριστων εσόδων τοuς 
από αεροπορικές μεταφο-
ρές, κατά την προηγούμενη 
της παράδοσης ή εισαγωγής 
διαχειριστική περίοδο. 

Οποιοδήποτε 
πρόσωπο ασκεί τις 
αναφερόμενες 
δραστηριότητες. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
27, περ. β, 
γ, δ, ε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 148 της 
οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

 Μηδέν διότι 
πρόκειται για 
εκπιπτόμενο 
φόρο. 

         
9 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η αμοιβή των πρακτορείων 
από την παράδοση και διανομή εφημε-

 Οι αγοραστές των 
εφημερίδων και 
περιοδικών που 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1λβ) 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση της 
διακίνησης των 
εντύπων αυτών – 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ρίδων και περιοδικών από πρακτορεία, 
εφημεριδοπώλες και λοιπούς λιανοπω-
λητές, εφόσον αυτά διακινούνται μέσω 
πρακτορείων διανομής. 

διακινούνται μέσω 
πρακτορείων δια-
νομής. 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (ενη-
μέρωση). 

         
10 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή νε-

ρού μη εμφιαλωμένου και η αποχέτευση 
που πραγματοποιούνται απευθείας από 
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης (ΟΤΑ) ή συνδέσμους αυτών, χωρίς τη 
μεσολάβηση δημοτικών επιχειρήσεων, το 
Δημόσιο και άλλα νπδδ, καθώς και οι 
ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν 
οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων-ΟΕΒ-
(ειδικοί οργανισμοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα 
μέλη τους για την παροχή αρδευτικού 
ύδατος και οι λοιπές παροχές που συν-
δέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. 

 Οι δημότες των 
περιοχών στις ο-
ποίες γίνεται α-
πευθείας η παρο-
χή νερού-
αποχέτευσης από 
τους ΟΤΑ, Δημό-
σιο, νπδδ.  Τα μέ-
λη των Οργανι-
σμών ΟΕΒ, ΓΟΕΒ, 
ΤΟΕΒ. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.γ) 

Απεριόρι-
στη 

Διευκόλυνση των 
οργανισμών που 
πραγματοποιούν 
τις πράξεις αυ-
τές – Οικιστική 
ανάπτυξη (έργα 
ύδρευσης-
αποχέτευσης). 

  

         
11 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ στο εσωτερι-

κό της χώρας η παροχή υπηρεσιών από 
σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα 
μέλη τους. 

Τα 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. 

Τα μέλη των σω-
ματείων και ενώ-
σεων προσώπων. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.η) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.στ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
12 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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. 
Οι οργανισμοί αυτοί να επιδιώκουν, στα 
πλαίσια του συλλογικού τους συμφέρο-
ντος, σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστι-
κούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φι-

Να μην οδηγούν σε στρέ-
βλωση των όρων του αντα-
γωνισμού. 

Τα μέλη των νομι-
κών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με συ-
γκεκριμένους 
σκοπούς. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
22 παρ. 1.ιε) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 132 παρ. 
1.ιβ της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Πολιτισμός. 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

λανθρωπικούς ή εθνικούς και να μην 
οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του α-
νταγωνισμού. 

         
13 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι διεθνείς 

αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές 
προσώπων και των σχετικών βοηθητικών 
υπηρεσιών. 

Ορίζονται με σχετικές υ-
πουργικές αποφάσεις. 

Τα πρόσωπα που 
είναι λήπτες των 
υπηρεσιών αυτών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
27  παρ. 1ι) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 46 της 
οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Συγκοινωνίες 
(διεθνείς μετα-
φορές). 

  

         
14 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδό-

σεις χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος 
και εισαγωγές χρυσού από την Τράπεζα 
της Ελλάδος. 

Ορίζονται με σχετικές υ-
πουργικές αποφάσεις. 

Τράπεζα Ελλάδος Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
27  παρ. 1θ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 152 της 
οδηγίας 
2006/112/ΕΚ –
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
15 Απαλλάσσεται η παράδοση, ενδοκοινοτι-

κή απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού 
χρυσού. 

α) Χρυσός σε μορφή ρά-
βδου ή πλάκας καθαρό-
τητας τουλάχιστον 995 
χιλιοστών. 

β) χρυσά νομίσματα: 
• καθαρότητας τουλάχι-

στον 900 χιλ., 
• κοπής μετά το 1800 και 

να έχουν αποτελέσει νό-
μιμο μέσο πληρωμής, 

• η αξία τους δεν υπερβαί-
νει το 80% του εμπεριε-
χομένου χρυσού. 

Οποιοσδήποτε 
πραγματοποιεί τις 
πράξεις αυτές. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
47  παρ. 1, 
2) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 344-347 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         
16 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδό-

σεις και οι εισαγωγές αγαθών που προο-
ρίζονται για διπλωματικές και προξενικές 
αρχές, για διεθνείς οργανισμούς και για 
δυνάμεις του ΝΑΤΟ. 

Ορίζονται με σχετικές υ-
πουργικές αποφάσεις. 

Τα αναφερόμενα 
στην περιγραφή 
πρόσωπα, μέσα 
στα πλαίσια εξυ-
πηρέτησης των 
δραστηριοτήτων 
που ασκούν. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
27  παρ. 
1στ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.α, β, γ, δ της 
οδηγίας 
2006/112/ΕΚ –
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

 806.388  
(περιπτώσεις 
14, 15, 16, 
17 και 18) 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

17 Απαλλάσσεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης-ΕΚΑΕΚ (CEDEFOΡ) από το 
φόρο που επιβάλλεται στην εισαγωγή, 
ενδοκοινοτική απόκτηση και παράδοση 
αγαθών καθώς και στην παροχή υπηρε-
σιών προς αυτό. 

Αυτές που ορίζονται στο 
άρθρο 12 του πρωτοκόλλου 
περί προνομίων και ασυ-
λιών των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων. 

Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο για την Ανά-
πτυξη της Επαγ-
γελματικής Κα-
τάρτισης ΕΚΑΕΚ 
(CEDEFOΡ). 

Ν. 2337/95 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.β της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ –
Παιδεία (επαγ-
γελματική κα-
τάρτιση). 

 9.427 

         
18 Απαλλάσσονται οι εισαγωγές και αγορές 

αγαθών, καθώς και οι λήψεις υπηρεσιών 
που πραγματοποιούνται από την Τράπε-
ζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου 
Πόντου. 
Επίσης απαλλάσσονται οι εισαγωγές και 
αγορές αγαθών, καθώς και οι λήψεις 
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από 
το αλλοδαπό προσωπικό της Τράπεζας 
αυτής. 

Ορίζονται με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

Η Τράπεζα Εμπο-
ρίου και Ανάπτυ-
ξης Ευξείνου Πό-
ντου και το αλλο-
δαπό προσωπικό 
της. 

Ν. 2380/96 
(άρθρο 52) 
και 
Ν. 2707/99 
(άρθρα 12 
και 14) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.β της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

 269.624 

         
19 Απαλλάσσεται ο Ευρωπαϊκός Οργανι-

σμός για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA). 

Αυτές που ορίζονται στο 
άρθρο 1.2 του πρωτοκόλ-
λου περί προνομίων και 
ασυλιών των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών 
(ENISA). 

460/2004 
Κανονισμός 
του Ευρωπα-
ϊκού Κοινο-
βουλίου και 
του Συμβου-
λίου. 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.β της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (επι-
κοινωνία). 

  

         
20 Απαλλάσσεται ο Ευρωπαϊκός Οργανι-

σμός για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA) για την αγορά ε-
ξοπλισμού μέσω του Υπουργείου Μετα-
φορών και Επικοινωνιών. 

Όπως ορίστηκε από τη 
συμφωνία έδρας. 

Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών 
(ENISA) και το 
Υπουργείο Μετα-
φορών και Επι-
κοινωνιών. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
27) και υ-
πουργική 
απόφαση. 

Περιορι-
σμένη 

Άρθρο 151 παρ. 
1.β της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ - 
Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (επι-
κοινωνία). 

  

         
21 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα είδη για 

την ανέγερση, τη συντήρηση και τη δια-
κόσμηση νεκροταφείων, τάφων και μνη-
μείων των θυμάτων πολέμου ξένης χώρας 

Χορήγηση σχετικής έγκρι-
σης με απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομι-
κών. 

 Ν. 1684/87 
(άρθρο 83) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

που έχουν ταφεί στην Ελλάδα. σχέσεις). 
         

22 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα είδη οι-
κοσκευής και ιδιωτικής χρήσης μεταφο-
ρικά μέσα που εισάγονται από 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. Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρα 
3,4,5) 
Ν./ 
1839/89 
Ν. 1684/87 
(άρθρα 2, 3, 
4, 6) 

Απεριόρι-
στη 

Προσαρμογή 
στην οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

 584.705 
(περιπτώσεις 
20 και 21) 

         
23 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα είδη οι-

κοσκευής που εισάγονται από Έλληνες 
εργαζόμενους στο εξωτερικό, οι οποίοι 
επιστρέφουν οριστικά στην Ελλάδα. 

Εργασία στο εξωτερικό πά-
νω από δύο συνεχή χρόνια. 

Έλληνες εργαζό-
μενοι στο εξωτερι-
κό. 

Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρο 
25) 

Απεριόρι-
στη 

Λόγοι κοινωνι-
κής πολιτικής – 
Κοινωνική πολι-
τική-Δράσεις 
πρόνοιας 

  

         
24 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 

 105.746 
(περιπτώσεις 
22, 23, 24, 
25, 32 και 
34) 

         
25 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

διαφημιστικών ειδών και εντύπων. 
α) Τα εμπορεύματα, οι υ-

πηρεσίες που διαφημίζο-
νται στα έντυπα πρέπει 
να ανήκουν σε πρόσωπο 
εγκατεστημένο σε άλλη, 
εκτός της Ελλάδος, χώ-
ρα. 

β) Στα έντυπα να αναγρά-
φεται το όνομα της επι-
χείρησης που διαφημίζει 
τα εμπορεύματα που 
πωλεί ή νοικιάζει ή τις 
υπηρεσίες που παρέχει. 

γ) Κάθε αποστολή να πε-

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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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ριέχει ένα μόνο έντυπο ή 
αν αποτελείται από πολ-
λά έντυπα, ένα μόνο α-
ντίτυπο κάθε εντύπου ή 
πολλά αντίτυπα του ίδι-
ου έντυπου εφόσον το 
συνολικό βάρος δεν υ-
περβαίνει το 1 χιλ/μο. 

δ) Τα 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 πρώτη 
προϋπόθεση. 

         
26 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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). 

  

         
27 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

τουριστικών ενημερωτικών εντύπων, δια-
φόρων εγγράφων και ειδών (εκδόσεις ξέ-
νων κυβερνήσεων, δείγματα υπογραφών 
και έντυπες εγκύκλιοι κ.λπ.) 

Δωρεάν διανομή. Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρα 75-
76) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (τουρι-
σμός). 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

28 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ 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 εισαγωγείς Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
23 παρ. 1.δ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 143 (δ) 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         
29 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, η εισαγωγή 

αλιείας από επιχειρήσεις θαλάσσιας α-
λιείας, στην κατάσταση που αλιεύτηκαν 
ή αφού υποβλήθηκαν σε εργασίες συ-
ντήρησης με σκοπό την εμπορία τους 
και πριν την παράδοσή τους. 

 Επιχειρήσεις θα-
λάσσιας αλιείας. 

Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
23 παρ. 1.γ) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 143 (ι) 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Αγροτική ανά-
πτυξη (αλιεία). 

  

         
30 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

επενδυτικών αγαθών και άλλων αγαθών 
εξοπλισμού που εισάγονται κατά τη με-
ταφορά της δραστηριότητας της επιχεί-
ρησης. 

α) Έχουν χρησιμοποιηθεί 
από την επιχείρηση επί 
12 τουλάχιστον μήνες 
πριν την ημερομηνία 
παύσης της δραστηριό-
τητας της επιχείρησης 
στη χώρα από την οποία 
μεταφέρονται. 

β) Προορίζονται για 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-
ταφέρεται. 

Επιχειρήσεις πα-
ραγωγής αγαθών 
και παροχής υπη-
ρεσιών που παύ-
ουν οριστικά τη 
δραστηριότητα στη 
χώρα από την ο-
ποία προέρχονται. 

Ν. 1684/87 
(άρθρα 22-
26) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο, βιοτεχνία, 
βιομηχανία). 

  

         
31 Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, 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 Κώδικας 
ΦΠΑ (άρθρο 
23 παρ. 1.β) 

Απεριόρι-
στη 

Άρθρο 140 (α) 
της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ – 
Οικονομικές 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο / βιομηχα-
νία/ βιοτεχνία). 

         
32 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

αγαθών αξίας μέχρι 22 ευρώ (εξαιρού-
νται τα οινοπνευματώδη, τα αρώματα, 
καλλυντικά, ο καπνός και τα προϊόντα 
καπνού). 

 Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρα 20, 
21) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         
33 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

παρασήμων και δώρων στα πλαίσια των 
διεθνών σχέσεων, είδη που προορίζονται 
για αρχηγούς κρατών. 

Προσφέρονται με την ευ-
καιρία ορισμένων περιστά-
σεων, δεν παρουσιάζουν 
κανένα εμπορικό ενδιαφέ-
ρον και δεν χρησιμοποιού-
νται για εμπορικούς σκο-
πούς. 

Τα 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). 

 806.388 
(περιπτώσεις 
Β14, 15, 16, 
17, 18 του 
κεφαλαίου 
αυτού) 

         
34 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

εμπορικών δειγμάτων ασήμαντης αξίας. 
Τα αντικείμενα να είναι α-
ντιπροσωπευτικά μιας κα-
τηγορίας εμπορευμάτων και 
ο τρόπος παρουσίασης και 
η ποσότητα να καθιστά α-
δύναμη τη χρήση τους για 
άλλους σκοπούς εκτός από 
την έρευνα αγοράς. 

Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρο 58) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         
35 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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 της μεταφοράς τους στην Ελλάδα. 

Δεν μπορούν να ξαναχρη-
σιμοποιηθούν. 

Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρο 77-
78) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (εμπό-
ριο). 

  

         
36 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

ειδών που χρησιμοποιούνται για εξετά-
σεις, αναλύσεις ή δοκιμές για τον προσ-
διορισμό της σύνθεσης, της ποιότητάς 

α) Τα είδη αυτά καταναλώ-
νονται ή καταστρέφονται 
εντελώς κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων, αναλύσε-

Οι εισαγωγείς Ν. 1684/87 
(άρθρο 67-
73) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

τους με σκοπό είτε την απόκτηση ορι-
σμένων πληροφοριών ή τη βιομηχανική 
ή εμπορική έρευνα. 

ων ή δοκιμών. 
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 αρ-
μόδιες τελωνειακές αρ-
χές.  

νάπτυξη. 

         
37 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εισαγωγές 

καυσίμων και λιπαντικών σε χερσαία 
οχήματα με κινητήρα. 

α) Τα καύσιμα που περιέ-
χονται στις κανονικές δε-
ξαμενές καυσίμων των 
επιβατικών αυτοκινήτων, 
των αυτοκινήτων οχημά-
των δημόσιας χρήσης 
και των μοτοσικλετών. 

β) Τα καύσιμα που περιέ-
χονται σε φορητά δοχεία 
καυσίμων επί των επιβα-
τικών αυτοκινήτων και 
των μοτοσικλετών μέχρι 
ποσότητας 10 λίτρων ανά 
όχημα. 

γ) Μη χρησιμοποίηση των 
καυσίμων σε άλλα οχή-
ματα. 

Οι ιδιοκτήτες ή 
οδηγοί των οχημά-
των. 

Ν. 1684/87 
(άρθρο  79-
82) 

Απεριόρι-
στη 

Οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Δράσεις στο εξω-
τερικό (διεθνείς 
σχέσεις). 

  

         
38 Απαλλάσσονται κατά την εισαγωγή από 

το ΦΠΑ τα φέρετρα που περιέχουν νε-
κρούς και οι τεφροδόχοι, τα άνθη, τα 
στεφάνια και τα άλλα διακοσμητικά α-
ντικείμενα που τα συνοδεύουν, καθώς 
και τα παραπάνω αντικείμενα που φέ-
ρουν πρόσωπα που κατοικούν σε άλλη 
χώρα και μεταβαίνουν σε κηδείες ή έρ-
χονται για να διακοσμήσουν 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). 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

         
39 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα είδη οι-

κοσκευής και τα ιδιωτικής χρήσης μετα-
φορικά μέσα που περιέχονται εκ διαθή-
κης ή εξ αδιαθέτου διαδοχής σε φυσικά 
πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία 
τους στην Ελλάδα ή νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα στην Ελλάδα που ασκούν 
μη κερδοσκοπική δραστηριότητα. 

Να αποκτώνται με κληρο-
νομική διαδοχή και να ει-
σάγονται μέσα σε δύο χρό-
νια από την παραπάνω α-
πόκτηση. 

Φυσικά 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, 
16, 17), 
Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρα 
16, 17, 18) 
Ν. 1839/89 

Απεριόρι-
στη 

Προσαρμογή 
στην οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

  

         
40 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα αγαθά 

που περιέρχονται στις προσωπικές απο-
σκευές των ταξιδιωτών που προέρχονται 
από τρίτες χώρες. 

Να μη ξεπερνά η αξία των 
αγαθών: 
α) για τους επιβάτες αερο-

πλάνων και πλοίων τα 
430 ευρώ 

β) για τους επιβάτες λοιπών 
μέσων μεταφοράς τα 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. 

Ταξιδιώτες Ν. 3763/09 
(άρθρο 20) 
Ν. 3775/09 
(άρθρο 37) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 

  

         
41 Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 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. 

Τα είδη που προορίζονται 
για προσωπική χρήση του 
δικαιούχου. 

Φοιτητές και μα-
θητές, κάτοικοι 
εξωτερικού που 
έρχονται στην Ελ-
λάδα για σπουδές. 

Ν. 1684/87 
(άρθρο 18), 
Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρο 
24) 

Απεριόρι-
στη 

Προσαρμογή 
στην οδηγία 
83/181/ΕΟΚ – 
Παιδεία (τριτο-
βάθμια εκπαί-
δευση). 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

 Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ        
         

1 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. 1402/83. 

Ταξιδιώτες Ν. 2960/01 
(άρθρο 54, 
παρ. 2) 
ΠΔ 86/79 
(άρθρο 19) 
Ν. 3763/09 
(άρθρο 201). 

Απεριόρι-
στη 

Ενίσχυση του 
τουρισμού - Οι-
κονομικές σχέ-
σεις και ανάπτυ-
ξη (τουρισμός). 

  

         
2 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 – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

 35.494.590 

         
3 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 (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

  

         
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 σκοπούς επιστημονικής 
έρευνας. 

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. 
η’) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

5 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 

   

         
 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. 

  Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / εμπόρι-
ο). 

Όλες οι κα-
πνοβιομηχα-
νίες και εισα-
γωγείς από 
την αλλοδαπή 
βιομηχανο-
ποιημένων 
καπνών. 

 

         
 β) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που 

προορίζονται αποκλειστικά για επι-
στημονικές δοκιμές, καθώς και για 
δοκιμές σχετικές με την ποιότητά 
τους, 

 Καπνοβιομηχανί-
ες 

  Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / εμπόρι-
ο). 

Όλες οι κα-
πνοβιομηχα-
νίες. 

 

         
 γ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που 

επαναχρησιμοποιούνται από τον κα-
πνοβιομήχανο και 

 Καπνοβιομηχανί-
ες 

  Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία/εμπόριο). 

Όλες οι κα-
πνοβιομηχα-
νίες. 

 

         
 δ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που 

διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσω-
πικό των καπνοβιομηχανιών. 

 Εργατοτεχνικό 
προσωπικό κα-
πνοβιομηχανιών. 

  Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας).  

896 602.000 

         
6 Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ει-

δικού φόρου κατανάλωσης, που ανέρχε-
ται σε 21 ευρώ το χιλιόλιτρο στο φωτιστι-
κό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμο-
ποιείται 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 

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). 

 2.355.507 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

χώρους κατοικίας, διαμο-
νής ή εργασίας τους. 

         
7 Ορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 21 ευρώ ανά 

χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης (diesel) θέρμανσης που τίθεται 
σε ανάλωση κατά τη χειμερινή περίοδο. 
Για το εν λόγω προϊόν εφαρμόζεται ο κα-
νονικός –εξομοιωμένος συντελεστής ΕΦΚ 
με το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (die-
sel) κινητήρων και επιστρέφεται η δια-
φορά μεταξύ του κανονικού συντελεστή 
και του συντελεστή των 21 ευρώ. 

Με κοινή υπουργική από-
φαση καθορίζονται οι όροι, 
οι προϋποθέσεις, η διαδι-
κασία επιστροφής του ΕΦΚ 
και ο έλεγχος της νόμιμης 
χρησιμοποίησης του πετρε-
λαίου εσωτερικής καύσης 
(diesel) θέρμανσης. Επίσης 
το εν λόγω προϊόν να χρη-
σιμοποιείται αποκλειστικά 
και μόνο για τη λειτουργία 
κεντρικών συστημάτων 
θέρμανσης (καλοριφέρ) ή 
άλλων μέσων για τη θέρ-
μανση ανθρώπων στους χώ-
ρους κατοικίας, διαμονής ή 
εργασίας τους. 

Όσοι χρησιμοποι-
ούν πετρέλαιο 
θέρμανσης σύμ-
φωνα με τις έναντι 
προϋποθέσεις. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 73, 
παρ. 2) 

Από 15/10 
έως 30/4 
κάθε ημε-
ρολογια-
κού έτους. 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

 943.066.932 

         
8 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και 
οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο. 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-
κα, λιγνίτη και οπτάνθρακα 
(κοκ) που χρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. 

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 – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία / εμπόριο 
/ τουρισμός). 

 280.480.120 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-
σεις Γ9 και 
Γ10 του κεφ. 
αυτού) 

         
9 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και 
οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο. 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-

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 – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-

 280.480.120 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-
σεις Γ8 και 
Γ10 του κεφ. 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

σιμοποίησης του λιθάνθρα-
κα, λιγνίτη και οπτάνθρακα 
(κοκ) που χρησιμοποιού-
νται στην ορυκτολογική κα-
τεργασία. 

νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

αυτού) 

         
10 Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και 
οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο. 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 – 
Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία / βιοτε-
χνία). 

 280.480.120 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
οι περιπτώ-
σεις Γ8 και Γ9 
του κεφ. αυ-
τού) 

         
         
 Δ. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-
μιάς, περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 
2039/39 (κληροδοτήματα). 

Εκπλήρωση ειδικού κοινω-
φελούς σκοπού. 

Κληροδοτήματα 
του άρθρου 96 
του α.ν. 2039/39. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
β’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (κοι-
νωφελείς σκο-
ποί). 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς τα πολιτικά κόμματα. 
Να έχουν συσταθεί νόμιμα 
στην Ελλάδα και να είναι 
αναγνωρισμένα από τον κα-
νονισμό της Βουλής. 

Πολιτικά κόμμα-
τα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 1, περ. 
γ’) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
3 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

η κινητή περιουσία στην αλλοδαπή. 
Να πρόκειται για Έλληνα 
υπήκοο, εγκατεστημένο 
στην αλλοδαπή επί μία δε-
καετία, τουλάχιστον. 

Έλληνες υπήκοοι 
που έζησαν στην 
αλλοδαπή. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 
παρ. 2, περ. 
ε’) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
ξωτερικό. 

  

         
4 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς αθλητικά σωματεία του άρθρου 47 
Να έχουν συσταθεί νομίμως 
και να είναι αναγνωρισμένα 

Αθλητικά σωμα-
τεία. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 25, 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

του ν. 75/1975. από τη ΓΓΑ. παρ. 1, περ. 
ε’) 

         
5 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

ποσό 1.500 ευρώ, για κληρονόμους α-
ποβιωσάντων κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου υπό σημαία του ελληνικού κρά-
τους. 

 Ανιόντες, κατιό-
ντες, χήρα, ανήλι-
κοι άρρενες αδελ-
φοί ή άγαμες α-
δελφές. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 27) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς κληρονόμοι αποζημιώσεων Ελλή-
νων προσφύγων από τη Γιουγκοσλαβία 
και Ρουμανία λόγω εθνικοποίησης ελλη-
νικών περιουσιών. 

 Κληρονόμοι Ελ-
λήνων προσφύ-
γων. 

ΝΔ 4242/62 
(άρθρο 15) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
ξωτερικό (διε-
θνείς σχέσεις). 

  

         
7 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς κληρονόμοι αποζημιώσεων που 
προβλέπονται από την ελληνοβουλγαρι-
κή συμφωνία της 9/7/1964. 

 Κληρονόμοι απο-
ζημιώσεων 

ΑΝ 408/68 
(άρθρο 5) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
ξωτερικό (διε-
θνείς σχέ-
σεις/διεθνές δί-
καιο). 

  

         
8 Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονο-

μιάς κληρονόμοι Ελλήνων υπηκόων για 
κινητή περιουσία που βρίσκεται στην Αί-
γυπτο ή στην Τουρκία. 

 Κληρονόμοι περι-
ουσιών σε Αίγυπτο 
ή Τουρκία. 

ΝΔ 4486/65 
(άρθρο 9) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
ξωτερικό. 

  

         
9 Απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς 

το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελ-
φών. 

 Ευρωπαϊκό Πολι-
τιστικό Κέντρο 
Δελφών. 

Ν. 645/77 Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (πο-
λιτιστικά ιδρύ-
ματα). 

  

         
10 Κατοικία ή οικόπεδο που αποκτάται αι-

τία θανάτου από σύζυγο ή τέκνα του 
κληρονομούμενου κατά πλήρη κυριότη-
τα, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο 
κληρονόμος ή κληροδόχος ή ο σύζυγος 
αυτού ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν έ-
χουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή 
επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ι-
δανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις 

α)Να μην υπάρχει άλλο α-
κίνητο που να πληροί τις 
στεγαστικές ανάγκες και το 
οποίο να βρίσκεται σε δήμο 
ή κοινότητα με πληθυσμό 
άνω των τριών χιλιάδων 
(3.000) κατοίκων. 
β) Να μην εκποιηθεί το α-
κίνητο για μία πενταετία. 

Σύζυγος, τέκνα 
του φορολογούμε-
νου. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 26) 
 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

640 1.537.421 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

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 ακινή-
του που αντιστοιχεί σε εμβαδόν κατοικί-
ας έως διακόσια (200) τ.μ. το οποίο προ-
σαυξάνεται κατά είκοσι πέντε (25 τ.μ. για 
το τρίτο και καθένα από τα επόμενα α-
νήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια 
έχει ο δικαιούχος, εφόσον στο δικαιούχο 
περιέρχεται μία μόνο κατοικία ή ένα μό-
νο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά 
πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ α-
διαιρέτου. 

γ) Οι στεγαστικές ανάγκες 
καλύπτονται, αν το εμβαδόν 
της κατοικίας ή του ιδανι-
κού μεριδίου της κατοικίας 
είναι για ένα άτομο εβδο-
μήντα (70) τ.μ. και για τους 
συζύγους εβδομήντα (70) 
τ.μ., προσαυξανόμενο 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 τέ-
κνα τους. 

         
         
 Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών οι 

περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 
2039/39 (κληροδοτήματα). 

Εκπλήρωση ειδικού κοινω-
νικού σκοπού. 

Κληροδοτήματα 
του άρθρου 96 
του α.ν. 2039/39. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις του 
κράτους στο ε-
σωτερικό (κοι-
νωφελείς σκο-
ποί). 

  

         
2 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών τα 

πολιτικά κόμματα. 
Να έχουν συσταθεί νόμιμα 
στην Ελλάδα και να είναι 
αναγνωρισμένα από τον κα-
νονισμό της Βουλής. 

Πολιτικά κόμμα-
τα. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
3 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) 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική. 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

4 Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεών α-
θλητικά σωματεία, νομίμως υφιστάμενα 
και αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμ-
ματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ). 

 Αθλητικά σωμα-
τεία. 

Ν. 2961/01 
(άρθρο 43) 

Απεριόρι-
στη 

Αθλητισμός   

         
5 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) 

Μέχρι 
18/12/17 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (ανά-
πτυξη υποβαθ-
μισμένων περιο-
χών). 

210 143.764 

         
         
 ΣΤ. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗ-

ΤΩΝ 
       

         
1 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων οι δικαιοπραξίες επί γαιών 
κείμενων σε αναδιανεμητέα ή αναδιανε-
μόμενη περιοχή. 

Οι δικαιοπραξίες να αφο-
ρούν ακίνητα σε αναδιανε-
μητέα περιοχή και να κα-
ταρτίζονται από τη δημοσί-
ευση της οικείας περί ανα-
δασμού αποφάσεως, μέχρι 
της δημοσίευσης των κτη-
ματολογικών πινάκων. 

Οι κάτοικοι δήμων 
και κοινοτήτων 
όπου βρίσκεται η 
αναδιανεμητέα 
περιοχή. 

Ν. 674/77 
(άρθρο 23) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη (γεωργία). 

200 594.525 

         
2 Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων η μεταβίβαση σε πρόσφυγες. 
 Αστοί πρόσφυγες. ΑΝ 1521/50 

(άρθρο 6) 
Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
3 Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων, η εκ μέρους του δικαιού-
χου πρώτη μεταβίβαση τίτλου μεταφοράς 
συντελεστή δόμησης. 

 Οι πρώτοι αγορα-
στές τίτλου μετα-
φοράς συντελεστή 
δόμησης. 

Ν. 880/79 Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (στέγαση). 

  

         
4 Μειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί 

συντελεστές μεταβίβασης ακινήτων του 
άρθρου 4 του α.ν. 1521/50 για αγορά 
ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων 
επί ακινήτων σε νησιά με πληθυσμό κά-
τω από 3.100 κατοίκους εφόσον η αγορά 
αυτή γίνεται από φυσικά πρόσωπα μόνι-

Η αγορά του ακινήτου να 
γίνει από φυσικά πρόσωπα 
που είναι μόνιμοι κάτοικοι 
νησιών με πληθυσμό κάτω 
από 3.100 κατοίκους. 

Φυσικά πρόσωπα 
που είναι μόνιμοι 
κάτοικοι νησιών 
με πληθυσμό κά-
τω από 3.100 κα-
τοίκους. 

Ν. 2459/97 
(άρθρο 8) 

Μέχρι 
18/2/17 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό (τοπι-
κή ανάπτυξη). 

500 353.104 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

μους κατοίκους των νησιών αυτών. 
         

5 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 Ελλάδας ή έτυχαν 
απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για 
την αγορά πρώτης κατοικίας. 

Ο αγοραστής να 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). 

70 720.330 

         
         
 Ζ. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ        
         

1 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 εκάστοες ι-
σχύουσες διατάξεις για τα 
οχήματα αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας. 

Οι κάτοχοι των 
έναντι αυτοκινή-
των. 

Ν. 2052/92 
(άρθρο 2) 

Απεριόρι-
στη 

Περιβάλλον   

         
2 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας τα αυτοκίνητα των Κυπρίων αξιωματι-
κών. 

α) Σκοπός παραμονής τους 
στη στρατιωτική μετεκ-
παίδευση. 

β) Τα αυτοκίνητα χρησιμο-
ποιούνται από τους ίδι-
ους. 

Κύπριοι αξιωματι-
κοί. 

ΝΔ 461/74 
(άρθρο 1) 

Όσο διαρ-
κεί η με-
τεκπαί-
δευσή τους 
στην Ελ-
λάδα. 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
3 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 

Λόγω της αμοι-
βαιότητας. 

  

         
4 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκού-
μενα οχήματα κάθε κατηγορίας που α-
νήκουν σε μεμονωμένους αυτοκινητιστές 
ή σε μεταφορικές επιχειρήσεις του ν. 
383/76 τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί 

Η απαλλαγή ισχύει για τα 
πέραν του ενός ρυμουλ-
κούμενα ή ημιρυμουλκού-
μενα οχήματα και κατα-
βάλλονται τέλη κυκλοφορί-
ας για το όχημα, για το ο-

 Ν. 1959/91 Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες 
με αντίστοιχη άδεια. 

ποίο προβλέπονται τα υψη-
λότερα ποσά τελών κυκλο-
φορίας. 

         
5 Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορί-

ας τα αυτοκίνητα οχήματα τα οποία ε-
κτελούν συγκοινωνία σε υπεραστικές ει-
δικές γραμμές, οι οποίες δεν εξυπηρε-
τούνται με λεωφορεία που έχουν εντα-
χθεί σε κοινά ταμεία επιβατικών λεωφο-
ρείων (ΚΤΕΛ). 

  ΑΥΟ Μ.536/ 
127/8.2.79 
που κυρώ-
θηκε νομο-
θετικά με το 
άρθρο 6 του 
Ν. 979/79. 

Απεριόρι-
στη 

Συγκοινωνίες   

         
6 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 3 μήνες το χρόνο. 

 Κάτοχοι αγροτι-
κών μηχανημά-
των. 

Ν. 2801/00 
(άρθρο 5 
παρ. 6) 

Απεριόρι-
στη 

Αγροτική ανά-
πτυξη. 

  

         
7 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 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
8 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 κα 
είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλι-
κίας έως πέντε ετών από του έτους κατα-
σκευής του πλαισίου. 

 Κάτοχοι αστικών ή 
υπεραστικών λεω-
φορείων. 

Ν. 2963/01 
(άρθρο 12, 
παρ. 7) 

Τρία (3) 
έτη 

Συγκοινωνίες   
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

 Η.  ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΩΝ 

       

         
1 Μειώνεται στο 1/3 η εφάπαξ εισφορά για 

τα αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον 
ΟΔΔΥ. 

 ΟΔΔΥ Ν. 1959/91 
(άρθρο 2, 
παρ. 2)  

Απεριόρι-
στη 

Ειδικές δράσεις 
του κράτους στο 
εσωτερικό. 

  

         
2 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 ανά-
πτυξη. 

  

         
 Θ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ        
         

1 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 
1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογούμενων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας) οι εισαγωγές που διενερ-
γούνται ατελώς. 

Να μη προβλέπεται δασμός 
ευθυγραμμίσεως στο δα-
σμολόγιο ή να προβλέπεται 
δασμός ευθυγραμμίσεως (έ-
ναντι τρίτων), αλλά να επι-
βάλλεται ΦΚΕ ή άλλοι φό-
ροι κατανάλωσης ή τέλη 
χαρτοσήμου. 

Εισαγωγείς ΥΑ 25323/ 
1960 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη 
(εμπόριο/ βιο-
μηχανία/ βιοτε-
χνία). 

 3.803.202 
(περιλαμβά-
νονται οι πε-
ριπτώσεις 
ΙΒ3, 4 του 
κεφ. 14 και 
περιπτ. ΙΑ 1, 
2, 3, 4, 5 του 
κεφαλαίου 15 
και Ι1 του 
κεφαλαίου 
12) 

         
2 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογούμενων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), οι εισαγωγές με αναστολή 
δασμού. 

 Εισαγωγείς ΔΥΟ 
Ε24913/24.
5.68 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη 
(εμπόριο/ βιο-
μηχανία/ βιοτε-
χνία). 

  

         
3 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογούμενων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), τα χωρίς συναλλαγματικές 
διατυπώσεις εισαγόμενα είδη, για τα ο-

 Εισαγωγείς ΥΑ 25323/ 
1960 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη 
(εμπόριο/ βιο-
μηχανία/ βιοτε-
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ποία δεν απαιτείται άδεια του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης. 

χνία). 

         
4 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογούμενων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), το πετρέλαιο εξωτερικής 
καύσεως (μαζούτ), της δ. κλ. 27.10.Γ2 
παραγωγής εγχώριων διυλιστηρίων. 

 Ελληνικά διυλι-
στήρια 

Ν. 12/75 
(άρθρο 56) 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη. 

  

         
5 Απαλλάσσονται από την εισφορά του 

1,5‰ επί της δασμολογητέας αξίας των 
φορολογούμενων εμπορευμάτων (εισφο-
ρά τράπεζας), το στυρόλιο ή στυρόλη, ει-
σαγόμενο από εγχώριες βιομηχανίες πα-
ραγωγής πολυστερίνης. 

 Βιομηχανίες πο-
λυστερίνης. 

ΝΔ. 231/69 
(άρθρο 3). 

Απεριόρι-
στη 

Οικονομικές 
σχέσεις και α-
νάπτυξη (βιομη-
χανία). 

  

         
 Ι.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

       

         
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 
(άρθρο60) 

Απεριόρι-
στη 

Πολιτισμός (κι-
νηματογράφος). 

 100.000 

         
         
 ΙΑ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
         

1 Απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακι-
νήτων, τα ξένα κράτη, για τα ακίνητα 
που ανήκουν σ’ αυτά και τα οποία χρη-
σιμοποιούνται για την εγκατάσταση των 
πρεσβειών και προξενείων αυτών, με τον 
όρο της αμοιβαιότητας. 

Τα ακίνητα να χρησιμοποι-
ούνται για την εγκατάσταση 
των πρεσβειών και προξε-
νείων τους και να τηρείται ο 
όρος της αμοιβαιότητας. 

Ξένα κράτη. Ν. 3634/08 
(άρθρο 8, 
περ. γ’) 

Απεριόρι-
στη 

Δράσεις στο εξω-
τερικό. 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

 ΙΒ. ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ        
         

1 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 με την 
οποία θα βεβαιώνεται ότι 
ο ενδιαφερόμενος δεν 
έτυχε αποζημίωσης, που 
προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του άρθρου 40 του 
ν. 1947/91 και του άρ-
θρου 6 του ν. 1897/90. 

Έλληνες πολίτες 
των οποίων τα αυ-
τοκίνητα έχουν 
καταστραφεί ή κα-
ταστρέφονται 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). 

  

         
2 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 μην τεθούν σε κυ-
κλοφορία ως ιδιωτικής 
χρήσης 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). 

1.901 14.437.667 
(περιπτώσεις 
2-3) 

         
3 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 οχήματα να πληρούν 
εκ κατασκευής τις προ-
διαγραφές της οδηγίας 
91/441/ΕΚ και παλαιό-
τερης ή να είναι συμβα-
τικής τεχνολογίας. 

β)  Να μην τεθούν σε κυ-
κλοφορία ως ιδιωτικής 
χρήσης πριν την πάροδο 
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). 

  

         
4 Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμη-

σης τα επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκι-
νούμενα τροχόσπιτα και μοτοσικλέτες 

Να βρίσκονται στην κυριό-
τητα και χρήση των δικαι-
ούχων έξι (6) μήνες πριν 

Μετοικούντες Ν. 2960/01 
(άρθρο 132 
παρ. 3γ και 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

1.627 23.147.284 
(συμπεριλαμ-
βάνονται και 
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

που μεταφέρουν από χώρες της Ε.Ε. ή 
εισάγουν από τρίτες χώρες τα πρόσωπα 
που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία 
τους στην Ελλάδα. 

από τη μεταφορά της συνή-
θους κατοικίας. 

5) 
Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρα 
3, 4, 5) 
Ν. 1839/89 

οι περιπτώ-
σεις 5 και 6) 

         
5 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 και δεν τα 
είχαν σ’ αυτές στην κυριότητα και χρήση 
τους για έξι μήνες. 

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). 

  

         
6 Απαλλάσσονται από το 80% του τέλους 

ταξινόμησης τα ιδιωτικής χρήσης οδικά 
οχήματα με κινητήρα που βρίσκονται 
στο εξωτερικό και αποκτώνται με κληρο-
νομική διαδοχή από φυσικό πρόσωπο 
που έχει τη συνήθη κατοικία του στην 
Ελλάδα ή από νομικό πρόσωπο μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα. 

Να αποκτώνται με κληρο-
νομική διαδοχή (εκ διαθή-
κης ή εξ αδιαθέτου) και να 
εισάγονται μέσα σε δύο 
χρόνια από την παραπάνω 
απόκτηση. 

Φυσικά πρόσωπα 
με συνήθη κατοι-
κία στην Ελλάδα 
και νομικά πρό-
σωπα που δεν α-
σκούν κερδοσκο-
πική δραστηριότη-
τα. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 132 
παρ.3α και 
5) 
Δ.245/88 
ΑΥΟ (άρθρα 
16-17) 
Ν. 1839/89 

Απεριόρι-
στη 

Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας) 

  

         
7 Τα περιερχόμενα επιβατικά αυτοκίνητα 

σε κληρονόμους ανάπηρων πολιτών, πο-
λύτεκνων 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 θεωρούμενου ως ολοκλή-
ρου. 

Τα επιβατικά αυτοκίνητα να 
έχουν παραληφθεί με βάση 
τις ισχύουσες για τους ανά-
πηρους πολίτες, τους πολύ-
τεκνους γονείς και γονείς 
με τρία τέκνα διατάξεις ατέ-
λειας. 

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). 

  

         
8 Δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης τα Οι εκπομπές ρύπων του κι- Κάτοχοι ηλεκτρο- Ν. 2960/01 Απεριόρι- Περιβάλλον (α- 2.342  
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15. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗ-

ΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
– ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ –  
ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ 
(ευρώ) 

ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα 
οχήματα. 

νητήρα τους να είναι σύμ-
φωνες με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 94/12/ΕΚ ή με-
ταγενέστερες (αφορά τα υ-
βριδικά αυτοκίνητα). 

κίνητων ή υβριδι-
κών αυτοκινήτων 
οχημάτων. 

(άρθρο 121 
παρ. 5) 
 

στη ντιμετώπιση ρύ-
πανσης). 

         
9 Υποβάλλονται στο 30% του προκύπτο-

ντος από την περ. α’ , παρ. 2 του άρθρου 
121 του ν. 2960/01 τέλους ταξινόμησης 
τα επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία ζη-
τείται αποδέσμευση από το καθεστώς της 
ατέλειας μετά την παρέλευση 5ετίας και 
μέχρι τη συμπλήρωση επταετίας από τον 
τελωνισμό τους. 

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). 

  

         
10 Υπόκεινται στους κατά περίπτωση συντε-

λεστές τέλους ταξινόμησης μειωμένους 
κατά 50% τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 
της δ.κ. 8703 της ΣΟ αντιρρυπαντικής ή 
συμβατικής τεχνολογίας. 

 Κάτοχοι αυτοκι-
νούμενων τροχό-
σπιτων. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 121, 
παρ. 3) 

 Κοινωνική πολι-
τική (δράσεις 
πρόνοιας). 

  

         
11 Δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης τα 

ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα. 
 Κάτοχοι ηλεκτρο-

κίνητων φορτηγών 
αυτοκινήτων. 

Ν. 2960/01 
(άρθρο 123, 
παρ. 6) 

 Περιβάλλον (α-
ντιμετώπιση ρύ-
πανσης). 
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Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 
 

 
ΑΕ : Ανώνυμη Εταιρεία 
ΑΕΙ : Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
ΑΚ : Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
ΑΚΕΣ : Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
ΑΝ : Αναγκαστικός Νόμος 
ΑΝΕΜ : Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας 
ΑΟΟΑ : Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών 
ΑΣΟ : Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
ΑΣΟ : Αγροτικός Σταφιδικός Οργανισμός 
ΑΣΥΕ : Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή 
ΑΤΕ : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 
ΑΥΟ : Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
ΒΔ : Βασιλικό Διάταγμα 
ΒΕΠΕ : Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές 
ΒΙΟΠΑ : Βιοτεχνικό Πάρκο 
ΒΙΠΕ : Βιομηχανικές Περιοχές 
ΒΙΠΕΤΒΑ : Βιομηχανική Περιοχή ΕΤΒΑ 
ΓΓ : Γενική Γραμματεία 
ΓΓΑ : Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
ΓΓΠΣ : Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων 
ΓΕΑ : Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 
ΓΕΣ : Γενικό Επιτελείο Στρατού 
ΓΕΦΥΡΑ : Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου 
ΓΟΕΒ : Γεωργικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων 
ΓΤ : Γραφείο Τύπου 
δ κλ : δασμολογική κλάση 
ΔΕΚΑ : Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών 
ΔΕΜΕ : Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεων εξ Ευρώπης 
ΔΕΠΑ : Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 
ΔΕΠΟΣ : Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομήσεως Οικισμού και Στέγασης 
ΔΕΤΕ : Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών 
ΔΕΧΕ : Δικαιώματα Εκτέλεσης Χημικών Εργασιών  
ΔΙΒΕΕΤ : Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων Τρίτων 
ΔΛΠ : Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
ΔΟΕ : Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 
ΔΟΥ : Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
ΔΥΟ : Διαταγή Υπουργού Οικονομικών 
ΔΥΠΕ : Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας 
ΔΧ : Δημόσιας Χρήσης 
ΕΑΒ : Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία 
ΕΑΕ : Εταιρείες Αμοιβαίων Εγγυήσεων 
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ΕΒΑΥ : Ελληνική Βιομηχανία Αεροπορικού Υλικού 
ΕΒΕΑ : Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο  
ΕΒΟ : Ελληνική Βιομηχανία Όπλων 
ΕΔΑ : Εταιρεία Διανομής Αερίου 
ΕΔΕΚΤ : Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου και Τόκων 
ΕΔΥΟ : Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργού Οικονομικών 
ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΕ : Ετερόρρυθμη Εταιρεία 
ΕΕΠΝ : Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία 
ΕΕΣ : Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
ΕΕΧ : Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 
ΕΙΥΑΠΟΕ : Εθνικό Ίδρυμα Υποδομής και Αποκαταστάσεως Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων 
ΕΙΧ : Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης 
ΕΚ : Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
ΕΚΑΒ : Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
ΕΚΑΕΚ-CEDEFOP : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ΕΚΕΣ : Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
ΕΚΕΦΕ «Δ» : Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» 
ΕΛΒΟ : Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων 
ΕΛΓΑ : Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
ΕΛΚΕ : Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων 
ΕΛΣ : Εθνική Λυρική Σκηνή 
ΕΛΤΑ : Ελληνικά Ταχυδρομεία 
ΕΝ : Εμπορικό Ναυτικό 
ΕΝΑΕ : Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 
ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
ΕΟΜΜΕΧ : Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Χειροτεχνίας 
ΕΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 
ΕΠΑ : Εταιρεία Παροχής Αερίου 
ΕΠΕ : Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
ΕΠΥ : Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης 
ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 
ΕΣΥ : Εθνικό Σύστημα Υγείας 
ΕΤΒΑ : Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
ΕΤΕΒΑ : Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
ΕΤΕΣΕΠ : Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών και Παραγώγων 
ΕΦΚ : Ειδικός Φόρος 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 
ΙΧ : Ιδιωτικής Χρήσης 
κ.λπ. : και λοιπά 
ΚΑΠΕ : Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Πιστώσεως Εξαγωγών 
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ΚΒΣ : Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 
κε, κεκ : κυβικά εκατοστά 
ΚΕΔ : Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου 
ΚΕΔΚΕ : Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 
ΚΕΠΑ : Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
ΚΝΤΧ : Κώδικας Νόμων Τελών Χαρτοσήμου 
ΚΠΣ : Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
ΚΤΕΛ : Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων 
ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση 
ΚΦΕ : Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 
ΚΦΣ : Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων 
ΜΕΕΠ : Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
ΜΜΕ : Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
ΜΟΔ : Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης 
Ν, ν : Νόμος 
ΝΑ : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
ΝΑΤ : Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 
ΝΑΤΟ : North Atlantic Treaty Organisation (Οργανισμός Βορειοαντλαντικού Συμφώνου) 
νδ : Νομοθετικό διάταγμα 
ΝΔ : Νομοθετικό Διάταγμα 
ΝΕΠΑ : Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής 
ΝΠ, νπ : Νομικό Πρόσωπο 
ΝΠΔΔ : Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
ΝΠΙΔ : Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
ΝΣΚ : Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
ΟΑΕ : Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων 
ΟΑΕΔ : Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 
ΟΑΕΠ : Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 
ΟΓΑ : Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 
ΟΔΔΗΧ : Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
ΟΔΔΥ : Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού 
ΟΕ : Ομόρρυθμος Εταιρεία 
ΟΕΒ : Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων 
ΟΕΚ : Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 
ΟΕΟΑ : Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 
ΟΗΕ : Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
ΟΣΕ : Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος 
ΟΣΚ : Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 
ΟΤΑ : Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ΟΤΕ : Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
ΠΑ : Πολιτική Αεροπορία 
ΠΑΕ : Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία 
παρ : παράγραφος 
ΠΑΣΕΓΕΣ : Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών 
ΠΔ : Προεδρικό Διάταγμα 
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περ : περίπτωση 
ΠΕΣΥ : Περιφερειακά Συστήματα Υγείας 
ΠΕΣΥΠ : Περιφερειακά Συστήματα Υγείας Πρόνοιας 
ΠΟΛ : Πολυγραφημένη εγκύκλιος 
ΠΟΠ : Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης 
ΠΟΤΑ : Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης 
ΠΥ : Πρώτες Ύλες 
ΠΥΡΚΑΛ  ΑΕ : Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου-Καλυκοποιείου 
ΠΥΣ : Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
ΣΑΕ : Συλλογικές Αποφάσεις Έργων 
ΣΕ : Συνεταιριστικές Εταιρείες 
ΣΕΥΥΟ : Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών 
ΣΟ : Συνδυασμένη Ονοματολογία 
ΣΟΕΛ : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
ΣτΕ : Συμβούλιο της Επικρατείας 
ΤΑΝΕΟ ΑΕ : Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΑΕ 
ΤΑΠΟΤΕ : Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
ΤΕΑΕΠ : Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου 
ΤΕΔΚ : Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων 
ΤΕΕ : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
τμ : τετραγωνικά μέτρα 
ΤΟΕΒ : Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων 
ΤΠ & Δ : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
ΤΣΜΕΔΕ : Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
ΥΕΘΑ : Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Υπ : Υπουργείο 
ΥΠΕΣΔΔΑ : Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
ΥΠΕΧΩΔΕ : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
ΥπΟικ, ΥΠΟΙΚ : Υπουργείο Οικονομικών 
ΦΑΥ : Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος  
ΦΕΚ : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 
ΦΕΝΠ : Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
ΦΕΦΠ : Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
ΦΙΧ : Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης 
ΦΚΕ : Φόρος Κύκλου Εργασιών 
ΦΜΑ : Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 
ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
ΧΑ : Χρηματιστήριο Αθηνών 
ΧΠΑ : Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών 
 
CEDEFOP : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΕΚΑΕΚ 
FMS : Foreign Military Sales 
VDMFK : Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών 
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