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Φορολογητέο Εισόδημα

Μείωση Φορολογικού Συντελεστή Νομικών Προσώπων
Για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής φορολογίας των
κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων μειώνεται από 24% σε
22%.

Μείωση Προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος

Νομικών Προσώπων: Μειώνεται από 100% σε 80%, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για
το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, η προκαταβολή
φόρου εισοδήματος ορίζεται σε 70%.

Το ποσοστό προκαταβολής φόρου ορίζεται σε 100% ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές
ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα.
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Φορολογητέο Εισόδημα

Φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα: Μειώνεται, σε 55%
από 100%, που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από
επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την
προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενα.

Απαλλαγή από Εισφορά Αλληλεγγύης για το 2021
Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, με
εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και
συντάξεις.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με την ανωτέρω διάταξη απαλλάσσονται από τη
φορολογική επιβάρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, πέραν των εισοδημάτων από
μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα (για τα οποία ίσχυε ήδη η απαλλαγή) και τα εισοδήματα
από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ενοίκια) και
από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2022, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που
αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
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Φορολογητέο Εισόδημα

Απαλλαγή από Εισφορά Αλληλεγγύης για το 2022 για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις
Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2022, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που
αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Αύξηση αφορολόγητου ποσού επί δωρεών και γονικών παροχών σε 800.000 ευρώ
Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες
συστήνονται από 01.10.2021 και έπειτα, σε 800.000 ευρώ για τους δικαιούχους της Α' κατηγορίας
(ενδεικτικά, μεταξύ συζύγων, μεταξύ γονέων και τέκνων, κλπ.).
Η εν λόγω απαλλαγή επεκτείνεται και σε περιπτώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής χρηματικών ποσών, η
οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στους ως άνω
δικαιούχους.
Επιπλέον σημειώνεται ότι τυχόν δωρεές ή γονικές παροχές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ως άνω
καταλυτική ημερομηνία δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ως άνω αφορολόγητου ποσού επί
των δωρεών ή γονικών παροχών των περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται μετά την 01.10.2021.
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Φορολογητέο Εισόδημα

Μη συνυπολογισμός δωρεών/ γονικών παροχών στην κληρονομιά
Οι ως άνω δωρεές και γονικές παροχές από 1.10.2021 και εφεξής δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου
κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της εν λόγω διάταξης, δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήσης
περιουσίας οι ως άνω οι δωρεές και οι γονικές παροχές που πραγματοποιούνται από την 01.10.2021 και
έπειτα. Συνεπώς τυχόν δωρεές/ γονικές παροχές που έχουν συσταθεί πριν την 01.10.2021 θα λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιάς.

Μείωση του συντελεστή Φ.Σ.Κ. σε 0,5%
Μειώνεται ο συντελεστής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στο ήμισυ της μονάδας ως ποσοστό επί τοις
εκατό (0,5%) στην αξία που φορολογείται, αντί του υφιστάμενου συντελεστή ένα τοι εκατό (1%). Η εν λόγω
μείωση συντελεστή φόρου καταλαμβάνει πράξεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από
01.10.2021.

Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ
Προβλέπονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, για συγκεκριμένα αγροτικά και κτηνοτροφικά
αγαθά, για βιομηχανικά είδη διατροφής και υπηρεσίες γυμναστηρίων και σχολών χορού. Παρατείνεται έως
30/06/2022 η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, τουρισμό κλπ 6



Φορολόγηση Εισοδήματος Φυσικών και 
Νομικών Προσώπων
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Φορολόγηση Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων

Ο πίνακας αναφέρεται στα εισοδήματα από 
Μισθούς, Συντάξεις και Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα των Φυσικών Προσώπων. 
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Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής

0€ - 10.000€ 9%

10.001€ - 20.000€ 22%

20.001€ - 30.000€ 28%

30.001€ - 40.000€ 36%

>40.001€ 44%

Εισόδημα 9% 22% 28% 36% 44% Σύνολο

Πραγματικός 

Φορολογικός 

Συντελεστής

10.000 900 900 9%

20.000 900 2.200 3.100 16%

30.000 900 2.200 2.800 5.900 20%

40.000 900 2.200 2.800 3.600 9.500 24%

50.000 900 2.200 2.800 3.600 4.400 13.900 28%

60.000 900 2.200 2.800 3.600 8.800 18.300 31%

100.000 900 2.200 2.800 3.600 26.400 35.900 36%

200.000 900 2.200 2.800 3.600 70.400 79.900 40%

300.000 900 2.200 2.800 3.600 114.400 123.900 41%

Ενδεικτικά Εισοδήματα και το σύνολο 
του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με 
την παραπάνω κλίμακα. Η τελευταία 
στήλη δείχνει το ποσοστό του φόρου 
στο σύνολο του εισοδήματος.



Φορολόγηση Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων
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Κλιμάκιο Εισοδήματος Συντελεστής

0€ - 12.000€ 0,0%

12.001€ - 20.000€ 2,2%

20.001€ - 30.000€ 5,0%

30.001€ - 40.000€ 6,5%

40.001€ - 65.000€ 7,5%

65.001€ - 220.000€ 9,0%

>220.001€ 10,0%

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ

Αυτός ο πίνακας αναγράφει την κλίμακα που θα ισχύσει 
για τελευταία φορά το 2020 για τα φυσικά πρόσωπα και 
τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις αναφορικά με 
την εισφορά αλληλεγγύης. Για τα εισοδήματα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα ήδη έχει καταργηθεί για 
τα εισοδήματα του 2020. 

Εισόδημα 9% 22% 28% 36% 44% Σύνολο
Πραγματικός 
Φορολογικός 
Συντελεστής

Εισφορά 
Αλλληλεγγύης

Σύνολο 
Φορολογικής 
Επιβάρυνσης

Πραγματικός 
Φορολογικός 
Συντελεστής2

10.000 900 900 9% 0 900 9%

20.000 900 2.200 3.100 16% 176 3.276 16%

30.000 900 2.200 2.800 5.900 20% 676 6.576 22%

40.000 900 2.200 2.800 3.600 9.500 24% 1.326 10.826 27%

50.000 900 2.200 2.800 3.600 4.400 13.900 28% 2.076 15.976 32%

60.000 900 2.200 2.800 3.600 8.800 18.300 31% 2.826 21.126 35%

65.000 900 2.200 2.800 3.600 11.000 20.500 32% 3.201 23.701 36%

220.000 900 2.200 2.800 3.600 79.200 88.700 40% 17.151 105.851 48%

300.000 900 2.200 2.800 3.600 114.400 123.900 41% 25.151 149.051 50%



Φορολόγηση Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων
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Εισόδημα 9% 22% 28% 36% 44% Σύνολο

Πραγματικός 

Φορολογικός 

Συντελεστής

24% Φόρος Ν.Π.
Εισφορά 

Αλλληλεγγύης

Σύνολο 

Φορολογικής 

Επιβάρυνσης

Πραγματικός 

Φορολογικός 

Συντελεστής2

10.000 900 900 9% 2.400 24% 0 900 9%

12.000 900 440 1.340 11% 2.880 24% 0 1.340 11%

13.500 900 770 1.670 12% 3.240 24% 33 1.703 13%

15.000 900 1.100 2.000 13% 3.600 24% 66 2.066 14%

20.000 900 2.200 3.100 16% 4.800 24% 176 3.276 16%

25.000 900 2.200 1.400 4.500 18% 6.000 24% 426 4.926 20%

30.000 900 2.200 2.800 5.900 20% 7.200 24% 676 6.576 22%

35.000 900 2.200 2.800 1.800 7.700 22% 8.400 24% 1.001 8.701 25%

40.000 900 2.200 2.800 3.600 9.500 24% 9.600 24% 1.326 10.826 27%

40.500 900 2.200 2.800 3.600 220 9.720 24% 9.720 24% 1.364 11.084 27%

45.000 900 2.200 2.800 3.600 2.200 11.700 26% 10.800 24% 1.701 13.401 30%

50.000 900 2.200 2.800 3.600 4.400 13.900 28% 12.000 24% 2.076 15.976 32%

55.000 900 2.200 2.800 3.600 6.600 16.100 29% 13.200 24% 2.451 18.551 34%

60.000 900 2.200 2.800 3.600 8.800 18.300 31% 14.400 24% 2.826 21.126 35%

65.000 900 2.200 2.800 3.600 11.000 20.500 32% 15.600 24% 3.201 23.701 36%

70.000 900 2.200 2.800 3.600 13.200 22.700 32% 16.800 24% 3.651 26.351 38%

100.000 900 2.200 2.800 3.600 26.400 35.900 36% 24.000 24% 6.351 42.251 42%

135.000 900 2.200 2.800 3.600 41.800 51.300 38% 32.400 24% 9.501 60.801 45%

150.000 900 2.200 2.800 3.600 48.400 57.900 39% 36.000 24% 10.851 68.751 46%

200.000 900 2.200 2.800 3.600 70.400 79.900 40% 48.000 24% 15.351 95.251 48%

220.000 900 2.200 2.800 3.600 79.200 88.700 40% 52.800 24% 17.151 105.851 48%

250.000 900 2.200 2.800 3.600 92.400 101.900 41% 60.000 24% 20.151 122.051 49%

300.000 900 2.200 2.800 3.600 114.400 123.900 41% 72.000 24% 25.151 149.051 50%



Φορολόγηση Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων
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Υπεραξία άρθρου 42α 5%

Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου 15% Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Μερίσματα 5% 0€ - 12.000€ 15%

Τόκοι 15% 12.001€ - 35.000€ 35%

Δικαιώματα 20% >35.001€ 45%

Εισοδήματα Από Κεφάλαιο



Φορολογητέο Εισόδημα

Άρθρο 7, παρ.1 Ν.4172/2013
Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα.

Η φράση κλειδί στο παραπάνω είναι : «…των δαπανών που εκπίπτουν,…».

Παρακάτω θα γίνει αναφορά στις εκπιπτόμενες δαπάνες αλλά είναι σημαντικό από την αρχή να γίνει
ξεκάθαρο ότι οι λογιστικές διατάξεις (π.χ. IFRS, IAS, Ελληνικά λογιστικά πρότυπα κλπ.) δεν ορίζουν αλλά
και δεν δεσμεύουν την φορολογική νομοθεσία σε όλα τα κράτη ως προς τον καθορισμό της φορολογικής
βάσης. Είναι γεγονός βεβαίως ότι σε πολλά αναπτυγμένα κράτη διαπιστώνεται μεγαλύτερη ομοιομορφία
μεταξύ των λογιστικών και φορολογικών κανόνων, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι αδύνατο να εναρμονιστούν,
ειδικά σε επιχειρήσεις με τόσες ιδιαιτερότητες όπως οι ασφαλιστικές και οι τραπεζικές.

Στρατηγικά αλλά και για λόγους προϋπολογισμού των κρατικών εσόδων, η ανεξαρτητοποίηση της
φορολογικής νομοθεσίας από τα τυχόν εφαρμοζόμενα λογιστικά πρότυπα, συνιστά σημαντικό εργαλείο των
κυβερνήσεων για την διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

12



Φορολογητέο Εισόδημα

Άρθρο 7, παρ.2 Ν.4172/2013

Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι οι προμήθειες που λαμβάνουν οι ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, 
ανεξαρτήτου νομικής μορφής και τρόπου φορολόγησης ανήκουν στην κατηγορία (β).

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι αμοιβές (τακτικές προμήθειες, bonus επίτευξης στόχων, αποζημιώσεις διακοπής 
εργασιών, συνταξιοδότησης κλπ.) ακολουθούν αυτή την κατηγοριοποίηση και ως εκ τούτου φορολογούνται 
αναλόγως.
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Φορολογητέο Εισόδημα
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• Αρ. 21, Ν.4172/2013

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές 
μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των 
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη 
διάρκεια του φορολογικού έτους. 

Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση το λογαριασμό 
αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.

Ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται 
συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις 
ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Σε 
περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος είναι δύο (2) έτη.

Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία 
θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.



Φορολογητέο Εισόδημα

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο για τα 
εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 σύμφωνα  με την 
κλίμακα που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) τα κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από 
μισθούς και συντάξεις. 

Τυχόν εκπτώσεις φόρου ή άλλες μειώσεις που αφορούν στα εισοδήματα από μισθούς και 
συντάξεις δεν εφαρμόζονται στα εισοδήματα των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε 
περίπτωση που κάποιο φυσικό πρόσωπο έχει εισοδήματα και των δύο αυτών περιπτώσεων, τότε 
οι μειώσεις εφαρμόζονται μόνο στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις διακριτά.

15



Φορολογητέο Εισόδημα

ΒΗΜΑ 1 

Η παραπάνω μαθηματική πράξη όσο απλή και αν φαίνεται «κρύβει» την ουσία όλων όσων θα πρέπει 
κανείς να γνωρίζει πως να χειρίζεται ώστε να προσδιορίζει το σωστό ποσό του φόρου που θα πρέπει να 
πληρώσει.
Σε μεγάλο βαθμό αυτή είναι ή εργασία ενός καλού λογιστή.
Όμως ο καλός λογιστής πρέπει να ελέγχεται και να υποστηρίζεται από τον επιχειρηματία.
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Κέρδος από 

Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα

Έσοδα από 

Επιχειρηματικές 

Συναλλαγές

Επιχειρηματικές 

Δαπάνες, 

Αποσβέσεις…



Φορολογητέο Εισόδημα

Στο κέρδος που θα προσδιοριστεί από την αφαίρεση που είδαμε, θα 
εφαρμοστεί ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει αναλόγως για κάθε 
μέθοδο προσδιορισμού του φόρου. Είτε με σταθερό συντελεστή στην 
περίπτωση που έχει επιλεγεί αυτή η μέθοδος ή λόγω της νομικής μορφής 
της επιχείρησης, είτε με την κλίμακα μισθών και συντάξεων όπως έχουμε 
δείξει παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση, όσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης 
τόσο μεγαλύτερος είναι ο φόρος που προκύπτει.

Επιχειρηματικά είναι φυσικό η επιδίωξη μας είναι να είναι όσο 
μεγαλύτερο γίνεται.

Όμως φορολογικά η επιδίωξή μας είναι να είναι όσο μικρότερο γίνεται.

17

Κέρδος από 

Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα



Φορολογητέο Εισόδημα

Στην περίπτωση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών τα έσοδα είναι 
σχετικά μονοδιάστατα.

Προμήθειες και bonus προμηθειών και ίσως και στις περιπτώσεις 
μεσιτών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Είναι όμως πιθανό να υπάρχουν και άλλα έσοδα για τα οποία θα πρέπει να 
υπάρξει διάκριση. 

Αν π.χ. υπάρχει κάποιο έσοδο από μέρισμα θα πρέπει να αφαιρεθεί διότι 
έχει όπως είπαμε διαφορετικό τρόπο φορολόγησης. Αν αυτό δεν γίνει 
τότε θα οδηγηθούμε σε λάθος υπολογισμό φόρου και ενδεχομένως και 
διπλής φορολόγησης.

Ενώ είναι αυτονόητο, δυστυχώς είναι ένα πολύ κοινό λάθος κατά την 
υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
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Έσοδα από 

Επιχειρηματικές 

Συναλλαγές



Φορολογητέο Εισόδημα

Οι επιχειρηματικές δαπάνες είναι ουσιαστικά το μέρος της εξίσωσης που 
μπορούμε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες να επηρεάσουμε με θετικό 
τρόπο ώστε να προσδιορίσουμε τον  μικρότερο δυνατό φόρο.

Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν «αναγνωρίζονται» όλες οι δαπάνες που κάνουμε 
κατά την διάρκεια της άσκησης της επιχειρηματικής μας 
δραστηριότητας.

Δηλαδή, δεν φτάνει να καταχωρούμε στα βιβλία μας τα ανάλογα 
παραστατικά.

Συνεπώς όσο μεγαλύτερο καταφέρουμε να είναι αυτό το ποσό, τόσο 
μικρότερος θα είναι ο φόρος.

Για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε αυτό θα πρέπει πρώτα να 
μιλήσουμε για τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας.

19

Επιχειρηματικές 

Δαπάνες, 

Αποσβέσεις…



Φορολογική Αναγνώριση (Έκπτωση) Δαπανών
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• Αρ. 22, Ν.4172/2013

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η 
έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι 
οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές 
συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή 
ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την 
οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
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• Αρ. 22, Ν.4172/2013

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις 
εμπορικές συναλλαγές της,

Αυτό σημαίνει ότι εκπίπτει οποιαδήποτε δαπάνη συμβάλλει στην παραγωγή φορολογητέου 
εισοδήματος ή κρίνεται απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης και της επίτευξης του 
σκοπού της. Αυτό μπορεί να συμβαίνει ΑΜΕΣΑ ή ΕΜΜΕΣΑ.

Αντίθετα λοιπόν με ότι ίσχυε προ του 2013, δεν υπάρχουν κατηγορίες δαπανών που εκπίπτουν 
ή όχι ούτε περιορισμοί που πολλές φορές ήταν ακατανόητοι.
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• Αρ. 22, Ν.4172/2013

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται 
κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η 
Φορολογική Διοίκηση,

Οι δαπάνες δεν πρέπει να είναι εικονικές. 

Δηλαδή μια δαπάνη να έχει πραγματοποιηθεί ολικά όπως περιγράφεται στο σχετικό 
παραστατικό. 

Π.χ. βάψιμο γραφείου. Αν πληρώσαμε για την βαφή του γραφείου αλλά αυτό είτε δεν έχει γίνει 
είτε έγινε μερικώς (π.χ. μόνο ένας χώρος)

Η αξία της συναλλαγής αφορά στις Ενδοομιλικές συναλλαγές.
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• Αρ. 22, Ν.4172/2013

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου 
κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα 
δικαιολογητικά.

Είναι αυτονόητο ότι, εφόσον υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, αυτά τα παραστατικά να 
είναι καταχωρημένα στην περίοδο που αφορούν.

Η ύπαρξη του σχετικού δικαιολογητικού (ήτοι κάθε πρόσφορου στοιχείου πέραν των κλασικών 
φορολογικών παραστατικών), είναι η βάση για την απόδειξη και την πιστοποίηση της σχετικής 
δαπάνης.



Φορολογική Αναγνώριση (Έκπτωση) Δαπανών

Από τα παραπάνω και σχετικά με τις δαπάνες που εμφανίζονται πιο συχνά στους επαγγελματίες 
του κλάδου της διαμεσολάβησης υπάρχουν σχετικές διευκρινίσεις και περιπτώσεις που 
εξειδικεύονται. Αυτές θα τις αναφέρουμε περιληπτικά για όποιον ενδιαφέρουν:

1.Δεν εκπίπτουν οι ζημιές αποτίμησης

2.Γενικά οι τόκοι δανείων εκτός τραπεζικών ιδρυμάτων δεν εκπίπτουν κατά το μέρος που 
υπερβαίνουν τα συνήθη τραπεζικά επιτόκια.

3.Δεν εκπίπτουν οι δαπάνες αν δεν έχει γίνει η πληρωμή τους με ηλεκτρονικά μέσα (ποσά άνω 
των 500€ προ ΦΠΑ).

4.Οι εκπρόθεσμα καταβληθείσες καθώς και οι σε ρύθμιση ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν 
κατά το έτος καταβολής τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ το έτος που αφορούν.

5.Ποσά που προέρχονται από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα 
οποία προκύπτει περιουσιακό όφελος (π.χ. δωροδοκίες). 24



Φορολογική Αναγνώριση (Έκπτωση) Δαπανών

6.ΔΕΝ εκπίπτουν φορολογικά οι κάθε είδους προβλέψεις με εξαίρεση τις προβλέψεις 
επισφαλών απαιτήσεων και με τη προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εκάστοτε κριτήρια που 
τίθενται

7.Δεν Εκπίπτει κάθε χρηματική κύρωση για την παραβίαση φορολογικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας δηλ. οτιδήποτε προέρχεται από υπερήμερη οφειλή φόρων, τελών, δασμών, 
εισφορών καθώς και λοιπών ποσών καταβαλλόμενων σε δημόσιο (π.χ. εξαγορά ποινών 
δικαστηρίων) και Ν.Π.Δ.Δ.

8.ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ κατά το χρόνο που καταβάλλονται ΟΛΟΙ οι λοιποί φόροι και τέλη όπως: 
ΕΝΦΙΑ, Τέλη κυκλοφορίας και Τέλος Διαφήμισης (εκπίπτουν στο έτος που αφορούν), Τέλη 
υπέρ ΕΕΤΤ , Τέλη Χαρτοσήμου κλπ ΕΚΤΟΣ αν άλλως αναφέρεται σε ειδικές διατάξεις νόμων.

25



Φορολογική Αναγνώριση (Έκπτωση) Δαπανών

9.Εκπίπτουν οι δαπάνες οργάνωσης και διεξαγωγής ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων 
εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 300€ ανά συμμετέχοντα ανά εκδήλωση. Δεν περιλαμβάνονται τα 
έξοδα μεταφοράς, της αίθουσας και των ομιλητών τα οποία εκπίπτουν κανονικά με τους 
βασικούς κανόνες. Το συνολικό ποσό αυτών των δαπανών περιορίζεται στο 0,5% του 
συνολικού τζίρου της επιχείρησης.

10.Εκπίπτουν οι δαπάνες διεξαγωγής εορταστικών εκδηλώσεων με όριο επίσης τα 300€ ανά 
άτομο και εκδήλωση και επίσης το συνολικό ποσό περιορίζεται στο 0,5% του συνολικού 
ακαθάριστου τζίρου της επιχείρησης.

11.Δεν εκπίπτουν οι δαπάνες ψυχαγωγίας παρά μόνο των επιχειρήσεων που έχουν αυτό τον 
σκοπό.

12.Δεν εκπίπτουν οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.

13.Εφόσον προκύπτουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτει τεκμαρτό μίσθωμα 
ιδιόχρησης ακινήτου μέχρι του ποσού που δεν υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας 
αυτού όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την ημερομηνία λήξης της χρήσης.
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Φορολογική Αναγνώριση (Έκπτωση) Δαπανών

14.Ειδικά εκπίπτουν σε ποσοστό 10% οι δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων και έργων 
αποξήρανσης ελών στην ακίνητη περιουσία της επιχείρησης.

15.Εκπίπτει το καταβαλλόμενο μίσθωμα σε περίπτωση υπεκμίσθωσης.

16.Εκπίπτει η αποζημίωση για τη λύση μισθωτικής σχέσης που καταβάλλει ο εκμισθωτής στον 
μισθωτή βάσει νόμου.

17.Εκπίπτουν τα ανείσπρακτα μισθώματα εφόσον μέχρι την προθεσμία υποβολής της ετήσιας 
δήλωσης φόρου εισοδήματος ασκηθεί αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων (εναντίον 
του μισθωτή), ή εκδοθεί εναντίον του διαταγή πληρωμής ή απόδοσης μισθίου ή δικαστική 
απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

18.Σε συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται το επόμενο φορολογικό έτος, 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ, εάν έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό (π.χ. στο τέλος της χρήσης για το 
μέρος των υπηρεσιών που την αφορούν), η τελική έκπτωση δαπάνης λαμβάνει χώρα στο 
φορολογικό έτος στο οποίο ολοκληρώνεται η παροχή υπηρεσίας και πλέον (υποχρεωτικά), 
εκδίδεται τελικό φορολογικό παραστατικό.
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Φορολογική Αναγνώριση (Έκπτωση) Δαπανών

19.Η διενέργεια φορολογικών αποσβέσεων παραμένει υποχρεωτική και πάντα με την 
εφαρμογή της σταθερής μεθόδου για τον υπολογισμό τους. Διενεργείται με τους συντελεστές 
που προβλέπονται στο άρθρο 24 ν.4172/2013 και δεν εκπίπτει το όποιο υπερβάλλον έναντι 
αυτών. Στη περίπτωση αποσβέσεων ακινήτου ΔΕΝ συνυπολογίζεται σε αυτές η αξία του 
οικοπέδου.

20.Ασφαλιστικές Εισφορές μελών προσωπικών (Ο.Ε. / Ε.Ε.) και αστικών εταιριών

Εφόσον ασκείται και άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα οι εισφορές εκπίπτουν από τα έσοδα 
αυτού του φορέα. Αλλιώς εκπίπτουν απευθείας από τις παραπάνω εταιρίες. 

Εάν υπάρχουν συμμετοχές σε περισσότερες από μία προσωπικές εταιρείες οι καταβληθείσες 
ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από αυτήν που λαμβάνεται το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ φορολογητέο 
εισόδημα.
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21.Ασφαλιστικές Εισφορές εταίρων ΕΠΕ

Εφόσον ασκείται και άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν από αυτό τον φορέα. Αν δεν 
ασκούν άλλη δραστηριότητα τότε δεν εκπίπτουν.

22.Ασφαλιστικές Εισφορές διαχειριστών ΕΠΕ/ΙΚΕ

Για διαχειριστές Ε.Π.Ε. / Ι.Κ.Ε. χωρίς άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτουν απευθείας 
στη προσωπική τους φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), καθώς οι σχετικές αμοιβές τους 
θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκτός αν ασκούν και άλλη επιχειρηματική 
δραστηριότητα οπότε εκπίπτουν από αυτό τον φορέα.
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23.Leasing Ι.Χ

Στην αγορά το θέμα αυτό συζητιέται εκτενώς χωρίς όμως να ξεκαθαρίζεται επαρκώς τι γίνεται 
φορολογικά σε περίπτωση που ένας ελεύθερος επαγγελματίας αποκτήσει ΙΧ μέσω LEASING. Για 
να μπορέσουμε να το διευκρινίσουμε θα πρέπει να ανατρέξουμε στους γενικούς κανόνες 
εκπτωσιμότητας των δαπανών που αναφέραμε στην αρχή.

Επίσης να διευκρινίσουμε ότι η απόκτηση να είναι λειτουργική και όχι χρηματοδοτική. Αυτό 
σημαίνει ότι το ΙΧ στην λήξη της περιόδου επιστρέφεται στην εταιρία που το εκμισθώνει και δεν 
παραμένει στην κυριότητα του μισθωτή. Δηλαδή δεν είναι κατ’ ουσία αγορά μέσω δανείου.

Συνεπώς το κόστος που εγγράφεται στα βιβλία μας εκπίπτει κατά το μέρος που συμβάλει στην 
παραγωγή εισοδήματος ή/και είναι απαραίτητο για την δραστηριότητά μας. Επειδή η χρήση 
όμως δεν είναι αποκλειστική για σκοπούς της εργασίας μας, μέρος του κόστους δεν πρέπει να 
εκπίπτει.

Παράδειγμα σχετικό θα δούμε παρακάτω στην σχετική ανάλυση που θα κάνουμε.
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Έσοδα Χρήση 2020 Χρήση 2021

35.000,00 45.000,00

10.000,00 12.000,00

45.000,00 57.000,00

Έξοδα Χρήση 2020 Χρήση 2021

2.400,00 2.400,00

10.000,00 10.000,00

2.000,00 2.500,00

3.600,00 3.600,00

1.200,00 1.200,00

1.000,00 1.500,00

2.000,00 2.000,00

1.000,00 1.000,00

500,00 500,00

23.700,00 24.700,00

Κέρδος/Ζημία Χρήσης 21.300,00 32.300,00

ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ

Ενοίκια

Μισθοί

Έξοδα Κίνησης

Leasing IX

Έσοδα από προμήθειες Διαμεσολάβησης

Έσοδα από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συνολικά Έσοδα

Παράδειγμα Λογιστικής Κατάστασης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Έξοδα Ταξιδίων

Αμοιβές Τρίτων (λογιστής, δικηγόροι κλπ)

Διάφορα Έξοδα (δαπάνες γραφείου κλπ)

Αποσβέσεις

Σύνολο Εξόδων

Ο διπλανός πίνακας είναι μια υπόθεση πάνω στην οποία μπορούμε να 
συζητήσουμε την επίδραση των εκπιπτόμενων εξόδων στο σύνολο του 
φόρου που πρέπει να αποδοθεί με την κατάθεση της ετήσιας δήωσης 
φορολογίας εισοδήματος του επαγγελματία.

Αν τα βιβλία που τηρούνται είναι διπλογραφικά, έχετε σίγουρα δει 
αντίστοιχες μορφές σχετικά με την επιχείρησή σας. Αν δεν είναι, σας 
προτρέπω να συντάσσετε μια αντίστοιχη λογιστική κατάσταση για να 
μπορείτε να έχετε καλύτερη εικόνα της πορείας της επιχείρησής σας.

Σημειώστε όμως ότι πρόκειται για λογιστική κατάσταση. Δηλαδή τα 
έσοδα και οι δαπάνες είναι αυτά που εγγράφηκαν στα βιβλία, ΌΧΙ 
απαραίτητα αυτά που εκπίπτουν φορολογικά.
Δηλαδή αυτά που πληρώθηκαν από το ταμείο
της επιχείρησης για να είμαστε πιο κατανοητοί.



Πρακτική Παρουσίαση - Παραδείγματα

32

Έσοδα Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021

35.000,00 45.000,00 0% 0,00 0,00 35.000,00 45.000,00

10.000,00 12.000,00 0% 0,00 0,00 10.000,00 12.000,00

45.000,00 57.000,00 45.000,00 57.000,00

Έξοδα Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021

2.400,00 2.400,00 70% 1.680,00 1.680,00 720,00 720,00

10.000,00 10.000,00 0% 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

2.000,00 2.500,00 80% 1.600,00 2.000,00 400,00 500,00

3.600,00 3.600,00 80% 2.880,00 2.880,00 720,00 720,00

1.200,00 1.200,00 70% 840,00 840,00 360,00 360,00

1.000,00 1.500,00 80% 800,00 1.200,00 200,00 300,00

2.000,00 2.000,00 20% 400,00 400,00 1.600,00 1.600,00

1.000,00 1.000,00 50% 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 0% 0,00 0,00 500,00 500,00

23.700,00 24.700,00 8.700,00 9.500,00 15.000,00 15.200,00

Κέρδος/Ζημία Χρήσης 21.300,00 32.300,00 30.000,00 41.800,00

Φορολογική Αναμ. Φορολογική Βάση

ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ

Ενοίκια

Μισθοί

Έξοδα Κίνησης

Leasing IX

Έσοδα από προμήθειες Διαμεσολάβησης

Έσοδα από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συνολικά Έσοδα

Παράδειγμα Λογιστικής Κατάστασης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Έξοδα Ταξιδίων

Αμοιβές Τρίτων (λογιστής, δικηγόροι κλπ)

Διάφορα Έξοδα (δαπάνες γραφείου κλπ)

Αποσβέσεις

Σύνολο Εξόδων
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Τα ποσοστά των αναμορφώσεων που βλέπουμε στον πίνακα θα ήταν τα ποσοστά που θα 
εφάρμοζε ένας οποιοσδήποτε λογιστής σε περίπτωση που δεν είχε κανένα στοιχείο σχετικά με 
αυτές τις δαπάνες αλλά και για το πως προκύπτουν.

Δηλαδή μια επιθετική προσέγγιση ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ασφάλεια του ιδίου αλλά και του 
επιχειρηματία σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου.

Αν δηλαδή το μόνο που ο επιχειρηματίας διαμεσολαβητής κάνει κάθε χρόνο είναι να παραδίδει 
τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια ή αποδείξεις) στον λογιστή χωρίς καμία σχετική ανάλυση, 
αυτό που έχουμε είναι ουσιαστικά μια ανύπαρκτη τεκμηρίωση για το πως αυτές οι δαπάνες 
διενεργούνται προς όφελος της επιχείρησης.

Το ότι πληρώνονται από το ταμείο αυτής όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι επαρκές στοιχείο για 
την παραγωγικότητα μιας δαπάνης.

Ξαναβάζουμε τον πίνακα αυτό με τον σχετικό φόρο που θα προκύψει για καλύτερη αντίληψη της 
διαφοράς που προκύπτει στους φόρους.
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Έσοδα Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021

35.000,00 45.000,00 0% 0,00 0,00 35.000,00 45.000,00

10.000,00 12.000,00 0% 0,00 0,00 10.000,00 12.000,00

45.000,00 57.000,00 45.000,00 57.000,00

Έξοδα Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021

2.400,00 2.400,00 70% 1.680,00 1.680,00 720,00 720,00

10.000,00 10.000,00 0% 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

2.000,00 2.500,00 80% 1.600,00 2.000,00 400,00 500,00

3.600,00 3.600,00 80% 2.880,00 2.880,00 720,00 720,00

1.200,00 1.200,00 70% 840,00 840,00 360,00 360,00

1.000,00 1.500,00 80% 800,00 1.200,00 200,00 300,00

2.000,00 2.000,00 20% 400,00 400,00 1.600,00 1.600,00

1.000,00 1.000,00 50% 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 0% 0,00 0,00 500,00 500,00

23.700,00 24.700,00 8.700,00 9.500,00 15.000,00 15.200,00

Κέρδος/Ζημία Χρήσης 21.300,00 32.300,00 30.000,00 41.800,00

Φόρος σταθερός 24% 5.112,00 7.752,00 7.200,00 10.032,00

Φόρος Κλίμακας 3.464,00 6.728,00 5.900,00 10.292,00

Φορολογική Αναμ. Φορολογική ΒάσηΛογιστική Βάση

ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ

Ενοίκια

Μισθοί

Έξοδα Κίνησης

Leasing IX

Έσοδα από προμήθειες Διαμεσολάβησης

Έσοδα από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συνολικά Έσοδα

Παράδειγμα Λογιστικής Κατάστασης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Έξοδα Ταξιδίων

Αμοιβές Τρίτων (λογιστής, δικηγόροι κλπ)

Διάφορα Έξοδα (δαπάνες γραφείου κλπ)

Αποσβέσεις

Σύνολο Εξόδων
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Πως όμως θα μειώσουμε τα ποσοστά των αναμορφώσεων?

Σε μια οργανωμένη επιχείρηση με εσωτερικό λογιστή αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση.

Π.χ. Μόλις ο επιχειρηματίας εμφανίσει μια απόδειξη καυσίμων για το ΙΧ του, ο λογιστής του ζητά 
να αναλύσει το κόστος με βάση τις διαδρομές που αυτός έκανε για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Ή ο λογιστής έχει την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά και κάνει την σχετική 
αναμόρφωση.

Τι μπορεί όμως να κάνει κάποιος που δεν έχει αυτή την δυνατότητα?

Εδώ να προσθέσω ότι χωρίς κάποιο κόπο δεν μπορεί να επιτευχθεί κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Κατά την γνώμη μου η καλύτερη μέθοδος που θα εξασφαλίσει το μέγιστο αποτέλεσμα είναι η 
πλήρης ανάλυση όλων των δαπανών γραμμή προς γραμμή και έξοδο ανά έξοδο.
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Για τα Ενοίκια και τις κοινόχρηστες δαπάνες εφόσον είναι διακριτές και αφορούν σε 
ενοικιαζόμενο επαγγελματικό χώρο εξυπακούεται ότι το 100% του ποσού της δαπάνης είναι 
εκπιπτόμενο. Άρα 0% αναμόρφωση.

Αν αφορά σε χώρο της κύριας κατοικίας που χρησιμοποιείται ώς φυσική έδρα σε περίπτωση 
ελεύθερου επαγγελματία, τότε πρέπει να οριστεί με βάση το Ε9 η επιφάνεια που έχει δηλωθεί και 
να χρησιμοποιηθεί το 3% της αντικειμενικής αξίας αυτής της επιφάνειας όπως έχουμε αναφέρει 
την ανάλυσή μας παραπάνω.

Το ποσοστό που προκύπτει φυσικά αφορά και τις κοινόχρηστες δαπάνες και δεν τίθεται θέμα 
αμφισβήτησης από τον φορολογικό έλεγχο.

Στο παράδειγμά μας αφήνουμε το ποσοστό της αναμόρφωσης ως το υπολογισμένο ποσό με βάση 
τα παραπάνω αναφερθέντα.
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Οι μισθοί και οι αποσβέσεις δεν αναμορφώνονται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα (μισθοί) και είναι υποχρεωτικές (αποσβέσεις).

Για τα Διάφορα Έξοδα πρέπει να σταματήσουμε να αγοράζουμε προσωπικά αντικείμενα και 
υλικά για προσωπική χρήση μαζί με υλικά και είδη για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

Υλικά καθαριότητας, καφές ζάχαρη χαρτί κουζίνας, υγείας, υλικά γραφείου (στυλό χαρτί κλπ) 
εφόσον διαχωρίζονται και οι ποσότητές τους είναι «λογικές» σε σχέση με τις ανάγκες μας 
εκπίπτουν 100%. Αν όμως συμπεριλαμβάνονται σε προσωπικές αγορές τότε είναι δύσκολο ο 
διαχωρισμός να είναι ακριβής ΚΑΙ πιστευτός.

Δηλαδή αν ο φορολογικός ελεγκτής βρει αποδείξεις τέτοιων μικτών αγορών, δύσκολα θα τον 
πείσουμε για το σωστό ποσοστό αναμόρφωσης. 
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Στις αμοιβές τρίτων μπορεί να περιλαμβάνονται έξοδα λογιστών, δικηγόρων, συμβούλων κλπ.

Βοηθά να υπάρχει επαρκής περιγραφή της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, ή ακόμη καλύτερα και 
σχετικό συμφωνητικό με το οποίο προέκυψε η υπηρεσία που παρασχέθηκε.

Μπορεί η αναμόρφωση εύκολα να φθάσει στο 0%.

Έξοδα Ταξιδίων

Εκπίπτουν 100% εφόσον αφορούν σε επαγγελματική ή εκπαιδευτική ανάγκη ΚΑΙ 
τεκμηριώνονται επαρκώς.

Παράδειγμα 1: Ταξίδι στην Θεσ/κη για συμμετοχή σε κλαδικό συνέδριο (ενημέρωση + 

εκπαίδευση). Επισυνάπτουμε όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν την συμμετοχή και τον 
χαρακτήρα του συνεδρίου. Ηλεκτρονικά αρχεία, Brochures, κλπ.

Π.χ. Ταξίδι στην Ρόδο για συνάντηση με πελάτη ή προσδοκώμενο πελάτη.
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Παράδειγμα 1: Ταξίδι στην Θεσ/κη για συμμετοχή σε κλαδικό συνέδριο (ενημέρωση + 

εκπαίδευση). Επισυνάπτουμε όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν την συμμετοχή και τον 
χαρακτήρα του συνεδρίου. Ηλεκτρονικά αρχεία, Brochures, κλπ.

Παράδειγμα 2: Ταξίδι στην Ρόδο για συνάντηση με πελάτη ή προσδοκώμενο πελάτη. 

Επισυνάπτουμε σχετικές πληροφορίες για τον πελάτη (τηλέφωνο ονοματεπώνυμο, οικονομικά 
στοιχεία που διαθέτουμε ή σχετικές πληροφορίες) ΚΑΙ μεταγενέστερα σημειώνουμε και τα τυχόν 
συμβόλαια που πήραμε από αυτόν τον πελάτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τυχόν δαπάνες που δεν εκπίπτουν λόγω της νομοθεσίας και των περιπτώσεων που 
αναφέραμε σε αυτή την παρουσίαση (π.χ. έξοδα ψυχαγωγίας) δεν θα εκπίπτουν ακόμη και όταν 
γίνονται στο πλαίσιο ενός τέτοιου ταξιδίου. Άρα δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό 
επαγγελματικό ταξίδι σαν ομπρέλα.
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Έξοδα Κίνησης

Εκπίπτουν 100% εφόσον αφορούν σε επαγγελματικές μετακινήσεις. Μπορούν να περιλαμβάνουν 
καύσιμα, διόδια, εισιτήρια λεωφορείων, ταξί κλπ.

Παράδειγμα 1: Οι καθημερινές μετακινήσεις μας για συναντήσεις με πελάτες που είναι 

υφιστάμενοι για ενημέρωση ή/και νέα παραγωγή. Αποδείξεις που αφορούν αποκλειστικά σε 
αυτή την μετακίνηση σημειώνονται με αυτές τις πληροφορίες (ονομα πελάτη, τηλέφωνο κλπ.). Αν 
η απόδειξη είναι π.χ. για καύσιμα, εκπίπτουμε μόνο το ποσό που αφορά στην απόσταση που 
διανύσαμε για το συγκεκριμένο πελάτη.

Παράδειγμα 2: Οι καθημερινές μετακινήσεις για ΜΗ υφιστάμενους πελάτες που μπορεί να 

κάνουν συμβόλαια μαζί μας ή και ΌΧΙ. Ισχύει ότι και στο παράδειγμα 2. Πρέπει όμως να έχουμε 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για να μπορεί θεωρητικά ο φορολογικός έλεγχος να διαπιστώσει 
αυτό το γεγονός σε περίπτωση που απαιτηθεί. Αν μπορούμε μετά να προσθέσουμε στην λίστα 
αυτών των εξόδων να προσθέσουμε και τις πληροφορίες των συμβολαίων που θα κάνουμε ακόμη 
καλυτερα.
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Έξοδα Leasing ΙΧ

Με την εργασία που κάναμε για την κατηγορία των εξόδων κίνησης καθώς και άλλων εξόδων που 
απαιτούσαν μετακίνηση, προκύπτει μια χιλιομετρική απόσταση η οποία διανύθηκε για 
επαγγελματικό σκοπό.

Συνεπώς, από το σύνολο του οποιουδήποτε τιμήματος για το «ενοίκιο» του ΙΧ εκπίπτει η 
αναλογία αυτών των χιλιομέτρων στο σύνολο των διανυθέντων με το όχημα. Το υπόλοιπο δεν 
εκπίπτει διότι τεκμαίρεται ότι χρησιμοποιήθηκε για προσωπικό/οικογενειακό σκοπό. Το ΦΠΑ 
εφόσον αποτελεί κόστος για εμάς που δεν εμπίπτουμε σε αυτόν τον φόρο, εκπίπτει με την ίδια 
αναλογία.

Σημειώνουμε ότι αν η συμφωνία του Leasing δεν είναι Λειτουργική και έχουμε στην λήξη της 
απόκτηση του οχήματος χωρίς κόστος ή με ενδεικτικό κόστος, τότε αλλάζει και ο κανόνας της 
εκπτωσιμότητας. Δηλαδή θα εκπίπτει η αναλογία με βάση το μίσθωμα όπως θα ήταν αυτό αν η 
μίσθωση ήταν λειτουργική και όχι χρηματοδοτική.
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Έξοδα Χρήσης προσωπικού ΙΧ

Τα προαναφερθέντα ισχύουν και στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε το προσωπικό μας ΙΧ και 
στην περίπτωση αυτή, η αναλογία χρήσης που προκύπτει σε σχέση με τις επαγγελματικές μας 
μετακινήσεις σε μια ετήσια χρονική περίοδο, μπορεί να εφαρμοστεί και σε όλα τα σχετιζόμενα 
έξοδα με αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή επισκευές και συντηρήσεις, λάστιχα έκτακτες ζημιές κλπ. 
Εννοείται και οι αποσβέσεις του περιλαμβάνονται στις εκπιπτόμενες δαπάνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν για κάποιο λόγο το ΙΧ έχει επαγγελματική άδεια στο όνομα του φορολογούμενου ή της 
εταιρίας του, τότε εκπίπτουν όλα τα έξοδα του κίνησης επισκευών κλπ. Αφού τεκμαίρεται η 
αποκλειστική επαγγελματική χρήση.

42



Πρακτική Παρουσίαση - Παραδείγματα

43

Έσοδα Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021

35.000,00 45.000,00 0% 0,00 0,00 35.000,00 45.000,00 0% 0,00 0,00 35.000,00 45.000,00

10.000,00 12.000,00 0% 0,00 0,00 10.000,00 12.000,00 0% 0,00 0,00 10.000,00 12.000,00

45.000,00 57.000,00 45.000,00 57.000,00 0,00 0,00 45.000,00 57.000,00

Έξοδα Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021 Χρήση 2020 Χρήση 2021

2.400,00 2.400,00 70% 1.680,00 1.680,00 720,00 720,00 70% 1.680,00 1.680,00 720,00 720,00

10.000,00 10.000,00 0% 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0% 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

2.000,00 2.500,00 80% 1.600,00 2.000,00 400,00 500,00 30% 600,00 750,00 1.400,00 1.750,00

3.600,00 3.600,00 80% 2.880,00 2.880,00 720,00 720,00 30% 1.080,00 1.080,00 2.520,00 2.520,00

1.200,00 1.200,00 70% 840,00 840,00 360,00 360,00 70% 840,00 840,00 360,00 360,00

1.000,00 1.500,00 80% 800,00 1.200,00 200,00 300,00 0% 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00

2.000,00 2.000,00 20% 400,00 400,00 1.600,00 1.600,00 0% 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

1.000,00 1.000,00 50% 500,00 500,00 500,00 500,00 0% 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

500,00 500,00 0% 0,00 0,00 500,00 500,00 0% 0,00 0,00 500,00 500,00

23.700,00 24.700,00 8.700,00 9.500,00 15.000,00 15.200,00 4.200,00 4.350,00 19.500,00 20.350,00

Κέρδος/Ζημία Χρήσης 21.300,00 32.300,00 30.000,00 41.800,00 25.500,00 36.650,00

Φόρος σταθερός 24% 5.112,00 7.752,00 7.200,00 10.032,00 6.120,00 8.796,00

Φόρος Κλίμακας 3.464,00 6.728,00 5.900,00 10.292,00 4.640,00 8.294,00

Μετά από λεπτομερή αναμόρφωση με κανόνες και σωστή ανάλυση Χρήση 2020 Χρήση 2021

Διαφορά φόρου (Σταθερός συντελεστής) -1.080,00 -1.236,00

Διαφορά φόρου (Με χρήση κλίμακας) -1.260,00 -1.998,00

Φορολογική Αναμ. Φορολογική ΒάσηΦορολογική Αναμ. Φορολογική ΒάσηΛογιστική Βάση

ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ

Ενοίκια

Μισθοί

Έξοδα Κίνησης

Leasing IX

Έσοδα από προμήθειες Διαμεσολάβησης

Έσοδα από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συνολικά Έσοδα

Παράδειγμα Λογιστικής Κατάστασης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Έξοδα Ταξιδίων

Αμοιβές Τρίτων (λογιστής, δικηγόροι κλπ)

Διάφορα Έξοδα (δαπάνες γραφείου κλπ)

Αποσβέσεις

Σύνολο Εξόδων
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Συμπεράσματα που πρέπει να θυμόμαστε

1.Είναι σημαντική η επιλογή τρόπου τήρησης των βιβλίων και ως εκ τούτου και ο τρόπος 
φορολόγησης. Ειδικά όσο ανεβαίνει το εισόδημά μας.

2.Θυμόμαστε τους 3 απλούς κανόνες για την έκπτωση των δαπανών. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ.

3.Επενδύουμε από τον χρόνο μας στην ανάλυση και τεκμηρίωση τω δαπανών για να 
απολαύσουμε το όφελος.
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Συνεπώς προτείνω μια κατάσταση εβδομαδιαίου προγραμματισμού για χρήση που εξυπηρετεί και τον προγραμματισμό των 
πωλήσεων – συναντήσεων κλπ καθώς και την τεκμηρίωση των δαπανών σας. Μπορείτε να κρατάτε απευθείας αυτές τις 
καταστάσεις στο πρόγραμμά σας, η να μεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες συχνά (μηνιαία κατ’ ελάχιστο) από τις ατζέντες σας. 
Ναι χρειάζεται κάποιος κόπος αλλά μόνο έτσι θα τεκμηριώσετε επαρκώς τις δαπάνες για φορολογική έκπτωση και δεν θα 
έχετε στο μέλλον προβλήματα σε ενδεχόμενο έλεγχο ο οποίος είναι πολλαπλά πιο ακριβός όπως θα δείξουμε παρακάτω. 45

α/α Ημερομηνία Σκοπός Μετακίνησης Ονομα Επώνυμο Τηλέφωνο Διεύθυνση ΧΛΜ Άλλα έξοδα (διόδια κλπ.) Συμβόλαια

1. 1/1/2021 Γιάννης Παπαδόπουλος 6944000000 Πανεπιστημίου 10, Αθήνα 10 0,00 821085 - 315698

2. 2/1/2021 Μαρία Παπαδοπούλου 6944000001 Ανθέων 89, Εκάλη 30 0,00 ?

3. 3/1/2021 Νίκος Παππάς 6944000002 Χατζηδάκη 30, Χαλκίδα 150 12,00 323236

4. 4/1/2021 Χρήστος Νίκας 6944000003 Πρωτόπαπα 23, Ελευσίνα 50 5,60

Σύνολα 240 17,6

Συνολικές Μετακινήσεις Μηνός σε ΧΛΜ 600

Αναλογία Έκπτωσης Εξόδων Μετακίνησης 40%

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Συνάντηση με υφιστάμενο πελάτη για ενημέρωση νέων 

προϊόντων και πιθανή αναπροσαρμογή καλύψεων 

νοσοκομειακού

Συνάντηση για προώθηση πώλησης κατόπιν σύστασης για 

νοσοκομειακά προϊόντα

Πώληση ασφάλειας αυτοκινήτου

Συνάντηση για προώθηση πώλησης κατόπιν σύστασης για 

Συνταξιοδοτικά προϊόντα



Φορολογικός Έλεγχος - Παραδείγματα

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας όπως ισχύει σήμερα και για οφειλές που προκύπτουν για τις χρήσεις 1/1/2014 και μετά 
προβλέπει ένα ευνοϊκό καθεστώς εξόφλησης προστίμων και προσαυξήσεων σε περίπτωση ελέγχου σε σχέση με ότι ίσχυε 
προγενέστερα.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ που υποβάλλονται μέχρι (πριν) την κοινοποίηση εντολής ελέγχου.

Πρόστιμο 250€ σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Β κατηγορίας (απλογραφικά) και 500€ όταν τηρεί Γ κατηγορίας

Τόκος 8,76% ετησίως επί του ποσού του κυρίου φόρου που προκύπτει από την εκπρόθεσμη υποβολή ΧΩΡΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
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Φορολογικός Έλεγχος - Παραδείγματα

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου και πριν την 
κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου από τον έλεγχο.

Πρόστιμο 10% επί του ποσού της διαφοράς του κύριου φόρου εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου που 
προκύπτει με βάση την εκπρόθεσμη δήλωση

Πρόστιμο 25% επί του ποσού της διαφοράς του κύριου φόρου εάν η διαφορά ανέρχεται από 20% έως 50% του φόρου που 
προκύπτει με βάση την εκπρόθεσμη δήλωση

Πρόστιμο 50% επί του ποσού της διαφοράς του κύριου φόρου εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με 
βάση την εκπρόθεσμη δήλωση

Τόκος 8,76% ετησίως επί του ποσού του κυρίου φόρου που προκύπτει από την εκπρόθεσμη υποβολή ΧΩΡΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
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Φορολογικός Έλεγχος - Παραδείγματα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ φόρου λόγω ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ δήλωσης (Δηλαδή από τον ελεγκτή)

Πρόστιμο 10% επί  της διαφοράς του κύριου φόρου εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με 
βάση την δήλωση

Πρόστιμο 25% επί της διαφοράς του κύριου φόρου εάν η διαφορά ανέρχεται από 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με 
βάση την δήλωση

Πρόστιμο 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση την  
δήλωση

Τόκος 8,76% ετησίως επί του ποσού του κυρίου φόρου που προκύπτει από την εκπρόθεσμη υποβολή ΧΩΡΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ σε όλες τις περιπτώσεις μείωση του προστίμου στο 60% εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών. Αυτή η 
μείωση δεν καταλαμβάνει τον τόκο.
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Φορολογικός Έλεγχος - Παραδείγματα

Για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των προστίμων που περιγράφονται παραπάνω θα χρησιμοποιήσουμε ένα 
υποθετικό παράδειγμα με βάση την λογιστική κατάσταση που είχαμε δει και πιο πριν σε αυτή την παρουσίαση. Το 
παράδειγμα είναι ρεαλιστικό υπό την έννοια του χρόνου που μεσολαβεί μέχρι την έλευση του ελέγχου λόγω παραγραφής κλπ.

Συνεπώς υποθέτουμε ότι ο επιχειρηματίας που προαναφέραμε δεν έκανε λεπτομερή τεκμηρίωση των δαπανών του και ο 
έλεγχος  (που εμφανίζεται το 2026) που του κοινοποιήθηκε, το διαπιστώνει, και εξ αυτού του γεγονότος του δίνει δύο 
επιλογές.

1. Να διορθώσει την δήλωση Εκπρόθεσμα μόνος του ή

2.Να γίνει ο διορθωτικός προσδιορισμός από τον ίδιο τον ελεγκτή

Τα ποσά που είχαμε υπολογίσει ως όφελος μετά την προσεκτική τεκμηρίωση που αναφέραμε στην περίπτωσή μας είναι 
ουσιαστικά στο παρόν παράδειγμα η διαφορά επί της οποίας οφείλονται τα πρόστιμα και οι τόκοι.
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Φορολογικός Έλεγχος - Παραδείγματα
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Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος Φορολόγηση Με Κλίμακα Φορολόγηση με Συντελεστή Φορολόγηση Με Κλίμακα Φορολόγηση με Συντελεστή

Αρχικός Φόρος εμπρόθεσμης Δήλωσης 30/6/2021 & 30/6/2022 4.640,00 6.120,00 8.294,00 8.796,00

Φόρος που οφειλόταν κανονικά 5.900,00 7.200,00 10.292,00 10.032,00

Διαφορά Φόρου Προς Απόδοση 1.260,00 1.080,00 1.998,00 1.236,00

Έλεγχος 30/6/2026 (μήνες εκπροθέσμου) 60 60 48 48

Τόκος 8,76% ετησίως (ανά μήνα) 0,73% 0,73% 0,73% 0,73%

Συνολικός Τόκος 43,80% 43,80% 35,04% 35,04%

Ποσοστό επί του κυρίου φόρου της Διαφοράς που προκύπτει 21,36% 15,00% 19,41% 12,32%

Πρόστιμο 10% 108,00 199,80 123,60

Πρόστιμο 25% 315,00

Πρόστιμο 50%

Τόκος 551,88 473,04 700,10 433,09

Συνολικό Ποσό προς Πληρωμή 2.126,88 1.661,04 2.897,90 1.792,69

Μείωση στο 60% του προστίμου (πληρωμή εντός 30 ημερών) -126,00 -43,20 -79,92 -49,44

Τελικό Ποσό Προς Απόδοση 2.000,88 1.617,84 2.817,98 1.743,25

159% 150% 141% 141%

2020 2021



Φορολογικός Έλεγχος - Παραδείγματα
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Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος Φορολόγηση Με Κλίμακα Φορολόγηση με Συντελεστή Φορολόγηση Με Κλίμακα Φορολόγηση με Συντελεστή

Αρχικός Φόρος εμπρόθεσμης Δήλωσης 30/6/2021 & 30/6/2022 3.464,00 5.112,00 6.728,00 7.752,00

Φόρος που οφειλόταν κανονικά 5.900,00 7.200,00 10.292,00 10.032,00

Διαφορά Φόρου Προς Απόδοση 2.436,00 2.088,00 3.564,00 2.280,00

Έλεγχος 30/6/2026 (μήνες εκπροθέσμου) 60 60 48 48

Τόκος 8,76% ετησίως (ανά μήνα) 0,73% 0,73% 0,73% 0,73%

Συνολικός Τόκος 43,80% 43,80% 35,04% 35,04%

Ποσοστό επί του κυρίου φόρου της Διαφοράς που προκύπτει 41,29% 29,00% 34,63% 22,73%

Πρόστιμο 10%

Πρόστιμο 25% 609,00 522,00 891,00 570,00

Πρόστιμο 50%

Τόκος 1.066,97 914,54 1.248,83 798,91

Συνολικό Ποσό προς Πληρωμή 4.111,97 3.524,54 5.703,83 3.648,91

Μείωση στο 60% του προστίμου (πληρωμή εντός 30 ημερών) -243,60 -208,80 -356,40 -228,00

Τελικό Ποσό Προς Απόδοση 3.868,37 3.315,74 5.347,43 3.420,91

159% 159% 150% 150%

2020 2021
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Εγκλήματα Φοροδιαφυγής

Η έννοια της φοροδιαφυγής έχει ουσιαστικά εφαρμογή σε κάθε είδους απόκρυψη φόρου είτε μέσω της απόκρυψης 
εισοδήματος, είτε της εγγραφής μη εκπιπτόμενων δαπανών ή εικονικών και πλαστών στοιχείων δαπανών κλπ.

Ο νομοθέτης όμως για να μην γίνει κατάχρηση του όρου έχει θεσπίσει όρια τα οποία πλέον ορίζουν τις σοβαρές υποθέσεις 
φοροδιαφυγής και θέτει και ποινικές διαστάσεις  σε αυτές τις περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, το  άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας καθορίζει τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής και προβλέπει 
ότι φοροδιαφυγή διαπράττει όποιος με πρόθεση προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου (εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή 
ειδικού φόρου ακινήτων) αποκρύπτει φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως 
παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας εικονικές δαπάνες.

Επίσης φοροδιαφυγή διαπράττει όποιος με πρόθεση να αποφύγει την πληρωμή του ΦΠΑ, των παρακρατούμενων και 
επιρριπτόμενων φόρων, τελών κλπ. δεν αποδίδει τους φόρους αυτούς, ή τους αποδίδει ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς, 
κλπ.

Για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της φοροδιαφυγής απαιτείται να υπάρχει πρόθεση (δηλ. δόλος) του φορολογουμένου. Η 
απλή συνδρομή λογιστικών διαφορών, η οποία είναι ασύνδετη με την απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων δεν συνιστά 
φοροδιαφυγή.
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Εγκλήματα Φοροδιαφυγής

Η ΑΑΔΕ υιοθετεί τη θέση ότι η αναμόρφωση των φορολογητέων εσόδων που οδηγεί σε καταλογισμό φόρου εισοδήματος 
ποσού μεγαλύτερου των 100.000 ευρώ κατ’ έτος, δεν συνιστά φοροδιαφυγή, εφόσον οφείλεται σε:

(α) απλές (συνήθεις) λογιστικές διαφορές ή/και

(β) διόρθωση κερδών στο πλαίσιο ενδο-ομιλικών συναλλαγών, λόγω παραβίασης της αρχής των

ίσων αποστάσεων.

Επίσης, η εγκύκλιος (ΠΟΛ 1209/2017) αναφέρει τις ανύπαρκτες δαπάνες και τα εικονικά στοιχεία, ως παραδείγματα 
περιπτώσεων που εμπίπτουν στην έννοια της φοροδιαφυγής
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Εγκλήματα Φοροδιαφυγής

Ποινικές κυρώσεις

Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών:

α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει τις 
100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος και ανά είδος φόρου, ή

β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, κλπ. 
υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος (i) τις 50.000 ευρώ, εφόσον αφορά ΦΠΑ ή (ii) τις 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου σε κάθε 
άλλη περίπτωση.

Αν το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ στην περίπτωση του ΦΠΑ ή τις 150.000 ευρώ στις λοιπές περιπτώσεις 
επιβάλλεται κάθειρξη.
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Εγκλήματα Φοροδιαφυγής

Πλαστά-εικονικά τιμολόγια

Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά ή νοθεύει στοιχεία, 
ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Αν όμως 
τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη φοροδιαφυγής, ο δράστης τιμωρείται με τις 
ποινές που προαναφέρθηκαν ως αυτουργός ή συμμέτοχος.

Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος 
αυτής, τιμωρείται:

α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η συνολική αξία των στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ και

β) με κάθειρξη έως δέκα έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
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Εγκλήματα Φοροδιαφυγής

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογικές παραβάσεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και για τον λόγο αυτό 
αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη ως εγκλήματα, επισύροντας –πλην των διοικητικών προστίμων– και 
ποινικές  κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, το  άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας καθορίζει τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής 
και προβλέπει ότι φοροδιαφυγή διαπράττει όποιος με πρόθεση προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου 
(εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ειδικού φόρου ακινήτων) αποκρύπτει φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε 
πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή 
καταχωρίζοντας εικονικές δαπάνες.

Επίσης, φοροδιαφυγή διαπράττει όποιος με πρόθεση να αποφύγει την πληρωμή του ΦΠΑ, των 
παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών κ.λπ. δεν αποδίδει τους φόρους αυτούς ή τους αποδίδει 
ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς, κ.λπ.

Για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της φοροδιαφυγής απαιτείται να υπάρχει πρόθεση (δηλ. δόλος) του 
φορολογουμένου. Η απλή συνδρομή λογιστικών διαφορών, η οποία είναι ασύνδετη με την απόκρυψη 
φορολογητέων εισοδημάτων, δεν συνιστά φοροδιαφυγή.    
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Εγκλήματα Φοροδιαφυγής

Για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της φοροδιαφυγής απαιτείται να υπάρχει πρόθεση (δηλ. δόλος) του 
φορολογουμένου. Η απλή συνδρομή λογιστικών διαφορών, η οποία είναι ασύνδετη με την απόκρυψη 
φορολογητέων εισοδημάτων, δεν συνιστά φοροδιαφυγή.    

Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών:

α) Αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί 
υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος και ανά είδος φόρου. 

β) Αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε 
ανακριβώς, κ.λπ. υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος (i) τις 50.000 ευρώ, εφόσον αφορά ΦΠΑ ή (ii) τις 100.000 
ευρώ ανά είδος φόρου σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αν το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ στην περίπτωση του ΦΠΑ ή τις 150.000 ευρώ στις λοιπές 
περιπτώσεις, επιβάλλεται κάθειρξη.
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Εγκλήματα Φοροδιαφυγής

Οποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά ή νοθεύει 
στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον τριών μηνών. Αν όμως τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την 
υποστήριξη φοροδιαφυγής, ο δράστης τιμωρείται με τις ποινές που προαναφέρθηκαν ως αυτουργός ή 
συμμέτοχος.

Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της 
ή για μέρος αυτής, τιμωρείται:

α) Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η συνολική αξία των στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 
75.000 ευρώ. 

β) Με κάθειρξη έως δέκα έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο  διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής,  ως αυτουργός των 
εγκλημάτων αυτών θεωρείται γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση 
του νομικού προσώπου, εφόσον με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του συνετέλεσε στην τέλεσή τους, καθώς 
και όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες. 60



Εγκλήματα Φοροδιαφυγής

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ανωτέρω εγκλήματα η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως. Η έκδοση, ωστόσο, 
εκτελεστής πράξης της φορολογικής αρχής, σε σχέση με την τέλεση εγκλήματος φοροδιαφυγής, συνεπάγεται 
την αυτεπάγγελτη αναβολή ή αναστολή της αντίστοιχης ποινικής διαδικασίας.    
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Παροχές σε Είδος

Η φορολογική Διοίκηση με την εισαγωγή του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος το 2013 με τον Νόμο 4172, έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια των Παροχών σε είδος προσπαθώντας να πετύχει κυρίώς τους κάτωθι σκοπούς:

Να φορολογήσει όλα τα εισοδήματα ενός φυσικού προσώπου ανεξάρτητα αν αυτά περιλαμβάνονται σε μισθοδοσία, 
μισθοδοτική κατάσταση κλπ.

Να φορολογήσει «δίκαια» και με βάση την πραγματική φοροδοτική ικανότητα, τους μισθωτούς και ειδικότερα τα στελέχη των 
επιχειρήσεων (C-Suite κλπ)

Να μεταφέρει τον φόρο από το επίπεδο του νομικού προσώπου (μη εκπιπτόμενες δαπάνες) για μια σειρά από δαπάνες 
(παροχές), στο επίπεδο του φυσικού προσώπου.

Η έννοια των παροχών σε είδος ήταν ήδη γνωστή και αντιμετωπιζόταν και με τον προηγούμενο ΚΦΕ απλά με μη αποδοχή 
έκπτωσης της δαπάνης/παροχής στο επίπεδο του νομικού προσώπου.
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Επίσης, είχε ήδη προωθήσει την έννοια της φορολόγησης στο επίπεδο του φυσικού προσώπου κάποιες παροχές (κυρίως 
αλλοδαπών στελεχών), όπως το ενοίκιο κατοικίας και τα δίδακτρα σχολείων των παιδιών τους, απλά το είχε κάνει με ένα πιο 
σύνθετο τρόπο επιβάλλοντας την αναγωγή του μισθού του στελέχους κατά τόσο ποσό ώστε μετά την εφαρμογή της 
φορολογικής κλίμακας να περισσεύει τόσο καθαρό ποσό όσο ήταν το κόστος της παροχής.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν4172/2013 ορίζεται οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος 
ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του, στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική 
αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Το παραπάνω δεν ισχύει για την παραχώρηση εταιρικού οχήματος, τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών 
και την παραχώρηση κατοικίας με τον ίδιο γενικό τρόπο που περιγράφεται παραπάνω αλλά ο νόμος εξειδικεύει όπως θα 
δούμε αυτές τις περιπτώσεις

Στον νόμο αναφέρονται 4 κατηγορίες παροχών που αφορούν όχι μόνο εργαζομένους και συγγενικά τους 
πρόσωπα αλλά και μετόχους ή εταίρους.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι παροχές σε είδος υπολογίζονται στην αγοραία αξία τους. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Εξαιρείται η 
κατηγορία δαπάνης κινητής τηλεφωνίας η οποία περιλαμβάνει και τους λοιπούς έμμεσους φόρους και τέλη κινητής κλπ.

Υπολογίζονται σε μηνιαία βάση και αφορούν οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους. Η αξία τους σε περίπτωση 
διαρκούς χρήσης μιας παροχής υπολογίζεται αναλογικά με το πραγματικό διάστημα που χρησιμοποιήθηκε. Διάστημα 
μεγαλύτερο των 15 ημερών θεωρείται μήνας.

Χορηγούνται σε εργαζόμενους ή και συγγενικά τους πρόσωπα ή σε εταίρους ή μετόχους των νομικών προσώπων.

Βασική διαφορά με τα λοιπά εισοδήματα των φυσικών προσώπων είναι ότι δεν διενεργείται παρακράτηση αλλά ο 
οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης προσαυξάνοντας το εισόδημα από μισθωτή εργασία του 
δικαιούχου. Αν παρόλα αυτά έχει διενεργηθεί παρακράτηση, τότε αυτός ο φόρος θα συμψηφιστεί κατά την εκκαθάριση.
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Διάφορες παροχές που δεν θεωρούνται παροχές σε είδος

Ο γενικός κανόνας της παραγωγικότητας της δαπάνης την οποία διενεργεί η επιχείρηση, θεωρεί ότι εφόσον αυτή η δαπάνη 
εξυπηρετεί την λειτουργία και τον σκοπό της επιχείρησης να παράγει κέρδη, τότε δεν πρέπει κατ’ αναλογία και να θεωρείται 
παροχή σε είδος εφόσον χορηγείται σε εργαζόμενο ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου. Το ίδιο ισχύει και για δαπάνες που 
έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν την ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή την προστασία και την υγιεινή των εργαζομένων και 
των συνθηκών εργασίας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 14 του ΚΦΕ εξαιρεί τις κάτωθι περιπτώσεις:

Τις δαπάνες που ο εργαζόμενος έχει κάνει για διαμονή και σίτιση εφόσον εξυπηρετούσε τις ανάγκες τις επιχείρησης. Εννοείται 
ότι αυτές οι δαπάνες καλύπτονται από τα προβλεπόμενα και νόμιμα παραστατικά της κάθε περίπτωσης (τιμολόγια και 
αποδείξεις) και άλλα έγγραφα αποδεικτικά σχετικά με τον επαγγελματικό σκοπό.

Η αξία των διατακτικών σίτισης ποσού έως 6 € ανά εργάσιμη ημέρα (132 ευρώ μηνιαίως, έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών 
με Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ 14.9.2015).
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Οι παροχές ασήμαντης αξίας και μέχρι του ποσού των 27 € ετησίως. Οτιδήποτε δοθεί στον εργαζόμενο πάνω από αυτό το 
ποσό (π.χ. δωρο-επιταγές) θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή από τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου, στο πλαίσιο 
ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου.

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του 
υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητας του, στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου μέχρι του ποσού των 1.500 € ετησίως ανά εργαζόμενο.
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Το βασικό πλεονέκτημα υπέρ του εργοδότη (επιχείρησης) με την παροχή σε είδος είναι ότι δεν οφείλονται ασφαλιστικές 
εισφορές.

Συνεπώς το κόστος της παροχής στον εργαζόμενο και στον εργοδότη δεν επιβαρύνεται επιπλέον και ως εκ τούτου η ωφέλεια 
είναι «καθαρή»

Αυτό σημαίνει ότι το κόστος του εργοδότη είναι το μίσθωμα που πληρώνει και το οποίο φυσικά εκπίπτει φορολογικά 100% και 
ο φόρος για το φυσικό πρόσωπο υπολογίζεται βάση του συνολικού ποσού της παροχής που θα προστεθεί στο συνολικό 
φορολογητέο εισόδημα όπως είδαμε στον πίνακα του υπολογισμού που παραθέσαμε παραπάνω.

Με όρους φορολογικού σχεδιασμού, τα μέρη που εμπλέκονται μπορούν να αποφασίσουν αν μια τέτοια παροχή είναι δυνητικά 
προς όφελός τους ή όχι αναλόγως της περίπτωσης.
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Π.Χ. είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης να πληρώνει μέρος των διδάκτρων των σχολείων για τα παιδιά ενός υπαλλήλου 
της ή να αυξήσει το μισθό του αναλόγως?

Το πιο όμως σχετικό παράδειγμα που μπορούμε να δούμε και την εμπλοκή του με τις παροχές είναι η ένταξη των υπαλλήλων 
σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Υγείας μέχρι του ποσού των 1.500€

Σε αυτή την περίπτωση μέχρι και του ποσού αυτού δεν θεωρείται παροχή, ενώ όποιο ποσό παραπάνω θα θεωρηθεί με βάση τα 
προαναφερθέντα. Το κόστος για τον εργοδότη θα είναι σταθερό αναλόγως με το ποσό που θα επιλέξει βάση του 
προγράμματος ενώ μεγαλύτερα προγράμματα θα θεωρηθούν παροχή αλλά χωρίς το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών.
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Αποταμιευτικά Συμβόλαια Ζωής (U/L κλπ)
1. Συμβαλλόμενος = Δικαιούχο
Παραδοσιακά λαμβάνει 2 μέρη αποζημίωσης. Το κεφάλαιο Ζωής που έχει δημιουργηθεί και το αποτέλεσμα της επένδυσης 
σε U/L

Το πρώτο μέρος (Κεφάλαιο Ζωής) αφορά στις εισφορές (ασφάλιστρα) που ο ίδιος έχει πληρώσει από τα διαθέσιμα 
εισοδήματά του που είναι φυσικά φορολογηθέντα ήδη. 
 Η «επιστροφή» τους (ασφάλισμα Ζωής) θεωρείται και είναι κατ’ ουσία επιστροφή κεφαλαίου του ιδίου. => Μηδέν 

Φόρος
 Οποιαδήποτε υπεραπόδοση αυτού (ΠΥΜΑ κλπ) είναι ήδη φορολογημένα στην πηγή και ως εκ τούτου δεν έχουν φόρο 

επίσης.

Το δεύτερο μέρος (αποτέλεσμα επένδυσης) αφορά επίσης στις καταβολές από τα φορολογηθέντα εισοδήματα του 
δικαιούχου (κεφάλαιο επένδυσης) με επιπλέον όποια κέρδη έχουν καταγραφεί από την απόδοση των στοιχείων (assets) της 
επένδυσης που μπορεί να είναι αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα κλπ.
 Η επιστροφή του επενδυθέντος κεφαλαίου θεωρείται και είναι ουσιαστικά επιστροφή κεφαλαίου του ιδίου => Μηδέν 

Φόρος
 Οποιοδήποτε κέρδος επένδυσης λαμβάνει έχει ήδη φορολογηθεί στην πηγή (ανατρέχουμε στις φορολογικές διατάξεις 

για την φορολογία κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος) και διαπιστώνουμε ότι υπεύθυνοι παρακράτησης 
με εξάντληση του φόρου διενεργούν οι αρμόδιοι φορείς (τράπεζες, διαχειριστές Α/Κ κλπ) => Μηδέν Φόρος
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2.Συμβαλλόμενος ≠ Δικαιούχο
Ισχύουν τα προαναφερθέντα σχετικά με τα ποσά του ασφαλίσματος όμως:

Θεωρητικά και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το ασφάλισμα αυτό θεωρείται ως 
δωρεά και θα πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές κλίμακες φορολόγησης.

Άρθρο 34 παρ.2 Ν. 2961/2001
Θεωρείται ως δωρεά για την επιβολή του φόρου κατά τις διατάξεις του παρόντος:
δ) η αποζημίωση ή το βοήθημα που καταβάλλεται εφάπαξ ή περιοδικά από ασφαλιστικό ταμείο ή 
οργανισμό λόγω θανάτου του ασφαλισμένου σε πρόσωπα άλλα από εκείνα που απαλλάσσονται 
σύμφωνα με την περίπτωση β' της ενότητας Γ του άρθρου 43, αδιάφορα με το χαρακτήρα κτήσης 
του δικαιούμενου ποσού, που αναφέρεται στους κανονισμούς του ταμείου ή οργανισμού,
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Αποταμιευτικά Συμβόλαια Ζωής (U/L κλπ)
1. Ορισμός δικαιούχου με ονοματεπώνυμο
Αν ο ορισμός είναι ονομαστικός (π.χ. το όνομα της συζύγου ή του παιδιού ή οποιουδήποτε 
τρίτου) τότε το ασφάλισμα που καταβάλλεται υπόκειται σε φόρο δωρεάς και ακολουθεί την 
σχετική κλίμακα αναλόγως της οικογενειακής σχέσης:
Άρθρο 44 παρ.2 Ν. 2961/2001
“Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος 
υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους 
που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για 
δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), 
προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία.”
2. Μη Ορισμός Δικαιούχου / Νόμιμοι κληρονόμοι
Αν ο ορισμός δεν υπάρχει ή αναφέρεται ότι οι νόμιμοι κληρονόμοι είναι οι δικαιούχοι τότε το 
ασφάλισμα που καταβάλλεται υπόκειται σε φορολογία κληρονομιάς και ακολουθεί επίσης τις 
σχετικές κλίμακες αναλόγως της οικογενειακής σχέσης:
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Άρθρο 2 παρ.1γ Ν. 2961/2001
Κτήση περιουσίας αιτία θανάτου για την επιβολή του φόρου είναι η 
από σύμβαση ασφάλισης ζωής του κληρονομουμένου, εφόσον δεν 
ορίζονται στο ασφαλιστήριο οι δικαιούχοι
Άρθρο 29 παρ.2 Ν. 2961/2001
Η αιτία θανάτου κτήση των κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε 
φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις εξής ανά κατηγορία φορολογικές 
κλίμακες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
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Πως φορολογείται η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών;
Η γονική παροχή χρηματικών ποσών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ενώ η δωρεά χρηματικών
ποσών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία,
είκοσι τοις εκατό (20%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και σαράντα τοις εκατό (40%) για δωρεοδόχους που
υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία.

Ασφάλισμα 100.000,00 ΔΩΡΕΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Κατηγορία Α 10.000,00 0,00

Κατηγορία Β 20.000,00 3.500,00

Κατηγορία Γ 40.000,00 21.600,00

Στον διπλανό πίνακα παραθέτουμε παράδειγμα για ασφάλισμα
που φορολογείται αναλόγως ως δωρεά ή ως κληρονομιά. Σε
κάθε περίπτωση ο Φόρος Κληρονομιάς είναι πολύ πιο μικρός
από της Δωρεάς σε όλες τις περιπτώσεις. Σημειώνουμε ότι
για ασφαλίσματα οι περιπτώσεις που μπορεί να
ενεργοποιηθεί ο φόρος κληρονομιάς είναι μόνο στην
περίπτωση του θανάτου του ασφαλισμένου και εφόσον ο
δικαιούχος είναι διαφορετικός από τον συμβαλλόμενο.
Δηλαδή άλλος πλήρωσε τα ασφάλιστρα και άλλος θα λάβει το
ασφάλισμα.

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος του ασφαλίσματος σε περίπτωση
θανάτου, είναι ο Συμβαλλόμενος του ασφαλιστηρίου, τότε το εισόδημα
(ασφάλισμα) μείον τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν (κεφάλαιο) θα
πρέπει να φορολογηθεί ως τέτοιο (εισόδημα) στο όνομα του δικαιούχου
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Από τα προηγούμενα συνάγεται ότι η Εταιρία κατά την διαχείριση της 
απόδοσης του ασφαλίσματος ακολουθεί διαφορετική διαχείριση σε κάθε 
περίπτωση. Συγκεκριμένα:

1. Σε περίπτωση αναφοράς ονομαστικής του/των δικαιούχου/ων, προχωρά σε έλεγχο των νομιμοποιητικών 
(ταυτότητες κλπ) και αποδίδει αναλόγως με τα ποσοστά που προβλέπονται ή ισομερώς αν δεν προβλέπονται.

2. Σε περίπτωση μη αναφοράς ή αναφοράς νομίμων κληρονόμων, ζητά και λαμβάνει σχετική γνωστοποίηση των 
κληρονόμων στην οικεία οικονομική υπηρεσία για το δικαίωμά τους στο σχετικό ασφάλισμα και μετά αποδίδει 
αναλόγως τα ποσά.

Καταλαβαίνουμε ότι η ασφαλιστική εταιρία σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει υποχρέωση παρακράτησης ή 
οποιουδήποτε υπολογισμού του φόρου, όμως είναι σημαντικό να τεκμηριώσει το δικαίωμα των δικαιούχων ειδικά 
στην περίπτωση των κληρονόμων και να αναζητήσει και την «βεβαίωση» των φορολογικών υπηρεσιών στο δικαίωμα 
αυτό.

Συνάγεται εμμέσως ότι στην περίπτωση της δωρεάς, το ποσό πρέπει να δηλωθεί από τον δικαιούχο στην δήλωσή του 
και ως εκ τούτου να αποδώσει τον σχετικό φόρο δωρεάς σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ενώ οι κληρονόμοι θα 
συμπεριλάβουν το ποσό του ασφαλίσματος αναλόγως στο σύνολο της κληρονομιάς προς φορολόγηση.

Εξυπακούεται ότι μη αποδοχή κληρονομιάς οδηγεί στην μη λήψη του ασφαλίσματος.
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Εισόδημα 9% 22% 28% 36% 44% Σύνολο
Πραγματικός 
Φορολογικός 
Συντελεστής

24% Φόρος Ν.Π.
Εισφορά 

Αλλληλεγγύης

Σύνολο 
Φορολογικής 
Επιβάρυνσης

Πραγματικός 
Φορολογικός 
Συντελεστής2

10.000 900 900 9% 2.400 24% 0 900 9%

12.000 900 440 1.340 11% 2.880 24% 0 1.340 11%

13.500 900 770 1.670 12% 3.240 24% 33 1.703 13%

15.000 900 1.100 2.000 13% 3.600 24% 66 2.066 14%

20.000 900 2.200 3.100 16% 4.800 24% 176 3.276 16%

25.000 900 2.200 1.400 4.500 18% 6.000 24% 426 4.926 20%

25.055 900 2.200 1.415 4.515 18% 6.013 24% 429 4.944 20%

26.308 900 2.200 1.766 4.866 18% 6.314 24% 491 5.358 20%

30.000 900 2.200 2.800 5.900 20% 7.200 24% 676 6.576 22%

35.000 900 2.200 2.800 1.800 7.700 22% 8.400 24% 1.001 8.701 25%

40.000 900 2.200 2.800 3.600 9.500 24% 9.600 24% 1.326 10.826 27%

40.500 900 2.200 2.800 3.600 220 9.720 24% 9.720 24% 1.364 11.084 27%

45.000 900 2.200 2.800 3.600 2.200 11.700 26% 10.800 24% 1.701 13.401 30%

48.500 900 2.200 2.800 3.600 3.740 13.240 27% 11.640 24% 1.964 15.204 31%

50.000 900 2.200 2.800 3.600 4.400 13.900 28% 12.000 24% 2.076 15.976 32%

55.000 900 2.200 2.800 3.600 6.600 16.100 29% 13.200 24% 2.451 18.551 34%

60.000 900 2.200 2.800 3.600 8.800 18.300 31% 14.400 24% 2.826 21.126 35%

65.000 900 2.200 2.800 3.600 11.000 20.500 32% 15.600 24% 3.201 23.701 36%

70.000 900 2.200 2.800 3.600 13.200 22.700 32% 16.800 24% 3.651 26.351 38%

100.000 900 2.200 2.800 3.600 26.400 35.900 36% 24.000 24% 6.351 42.251 42%

108.000 900 2.200 2.800 3.600 29.920 39.420 37% 25.920 24% 7.071 46.491 43%

120.000 900 2.200 2.800 3.600 35.200 44.700 37% 28.800 24% 8.151 52.851 44%

135.000 900 2.200 2.800 3.600 41.800 51.300 38% 32.400 24% 9.501 60.801 45%

150.000 900 2.200 2.800 3.600 48.400 57.900 39% 36.000 24% 10.851 68.751 46%

200.000 900 2.200 2.800 3.600 70.400 79.900 40% 48.000 24% 15.351 95.251 48%

220.000 900 2.200 2.800 3.600 79.200 88.700 40% 52.800 24% 17.151 105.851 48%

250.000 900 2.200 2.800 3.600 92.400 101.900 41% 60.000 24% 20.151 122.051 49%

300.000 900 2.200 2.800 3.600 114.400 123.900 41% 72.000 24% 25.151 149.051 50%


