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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2005 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Αριθ. πρωτ.: 1012212/10171/Β0012       
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (∆12)           
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α� - Β� 
                                                              ΠΟΛ. 1016 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10               
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ                             ΠΡΟΣ: Ως Π.∆. 
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου, Χ. Χαρτώνα 
Τηλέφωνο: 210 � 3375311 - 312, 314 - 318 
                                                          
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του ν. 3296/14.12.2004 (ΦΕΚ 253Α�) που   αφορούν στη 
φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. 
 
 Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των άρθρων 1 - 12, 18, 19, 24, 31 και 32 του  ν. 3296/14.12.2004 (ΦΕΚ 
253Α�) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων και σας παρέχουµε τις 
ακόλουθες ερµηνευτικές οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους. 
 

Άρθρο 1 
Φορολογική κλίµακα � Μειώσεις φόρου 

 
 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η κλίµακα του πρώτου 
εδαφίου και το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. 
 Με τις νέες διατάξεις το πρώτο κλιµάκιο της κλίµακας (α) αυξάνεται από 10.000 ευρώ σε 11.000 ευρώ 
ενώ το δεύτερο κλιµάκιο αυτής µειώνεται από 3.400 ευρώ σε 2.000 ευρώ. Επίσης, το πρώτο κλιµάκιο της 
κλίµακας (β) αυξάνεται από 8.400 ευρώ σε 9.500 ευρώ ενώ το δεύτερο κλιµάκιο αυτής µειώνεται από 5.000 
ευρώ σε 3.500 ευρώ. 
 Οι νέες κλίµακες έχουν ως εξής: 

Σ.Α.Τ.Ε. 
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ � ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
 
Κλιµάκιο Εισοδήµατος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιµακίου Σύνολο 

(ευρώ)  (ευρώ) Εισοδήµατος 
(ευρώ) 

Φόρου 
(ευρώ) 

11.000 0 0 11.000 0 
2.000 15 300 13.000 300 
10.000 30 3.000 23.000 3.300 

Υπερβάλλον 40    
 
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ � ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 
Κλιµάκιο Εισοδήµατος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιµακίου Σύνολο 

(ευρώ)  (ευρώ) Εισοδήµατος 
(ευρώ) 

Φόρου 
(ευρώ) 

9.500 0 0 9.500 0 
3.500 15 525 13.000 525 
10.000 30 3.000 23.000 3.525 

Υπερβάλλον 40    
 
 
 Η διαφορά του αφορολόγητου κλιµακίου εισοδήµατος της κλίµακας (α) και του αντίστοιχου κλιµακίου 
της κλίµακας (β) προσδιορίζεται στα 1.500 ευρώ (11.000 - 9.500). 
 Εάν ο φορολογούµενος έχει ετήσιο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες κάτω από 1.500 ευρώ και έχει 
βέβαια και εισοδήµατα από άλλες πηγές, το αφορολόγητο πρώτο κλιµάκιο της κλίµακας (α) µειώνεται κατά 
ποσό ίσο µε τη διαφορά του ποσού των 1.500 ευρώ και του ποσού εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες και 
παράλληλα αυξάνεται ισόποσα το ποσό του δεύτερου κλιµακίου. 
 Για παράδειγµα, εάν ένας φορολογούµενος έχει εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 1.000 ευρώ και από 
άλλες πηγές 15.000 ευρώ, σύνολο εισοδήµατος 16.000 ευρώ, τότε το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας των 
µισθωτών γίνεται:  
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11000 - 500 (1500 - 1000 = 500) = 10.500 ευρώ, οπότε η κλίµακα µισθωτών, µε την οποία θα φορολογηθεί ο 
συγκεκριµένος φορολογούµενος, διαµορφώνεται ως εξής: 
 
Κλιµάκιο Εισοδήµατος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιµακίου Σύνολο 

   Εισοδήµατος Φόρου 
10.500 0 0 10.500 0 
2.500 15 375 13.000 375 
10.000 30 3.000 23.000 3.375 

Υπερβάλλον 40    
 
  Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση α� του άρθρου 33 
του νόµου αυτού, για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η υποπερ. αα� της περίπτωσης 
α� της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ. 
 Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών 
επισκέψεων και εξετάσεων γενικά, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ακτινολογικές και µικροβιολογικές 
εξετάσεις, ενώ δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη για οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική, θεωρούνται ιατρικές 
δαπάνες, που µειώνουν κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αυτών το συνολικό φόρο. 
 Ειδικότερα,  διαρκή κάλυψη ιατρικών υπηρεσιών προσφέρουν κάποιες επιχειρήσεις που συνάπτουν 
έγγραφες συµβάσεις ορισµένου χρόνου (π.χ. τρίµηνες, εξάµηνες, ετήσιες) µε φυσικά πρόσωπα, σύµφωνα µε τις 
οποίες οι επιχειρήσεις αυτές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τους παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες και εξετάσεις, 
σε συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα διαφόρων ειδικοτήτων, κλινικές και µε συνεργαζόµενους ιατρούς, όποτε 
χρειαστούν, µέσα στο χρονικό διάστηµα της σύµβασης, έναντι συνδροµής, η οποία καθορίζεται ανάλογα µε την 
ηλικία των συµβαλλοµένων και καταβάλλεται είτε µηνιαίως είτε εφάπαξ. Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται 
άµεσα, σε εικοσιτετράωρη βάση, είτε στο ιατρικό κέντρο είτε στο σπίτι, σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται 
ανάλογα µε την ειδικότητα του ιατρού (π.χ. παθολόγου, καρδιολόγου). Τα ποσά της συνδροµής, που 
καταβάλλονται συνολικά ετησίως, περιλαµβάνονται στο σύνολο των δαπανών ιατρικής και νοσοκοµειακής 
περίθαλψης του φορολογουµένου που µειώνει το φόρο εισοδήµατός του κατά ποσοστό 20% αυτού. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση α� του άρθρου 33 του 
νόµου αυτού, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
 3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι τη µείωση φόρου λόγω καταβολής δαπανών για ιατρική και 
νοσοκοµειακή περίθαλψη των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 
δικαιούται σε περίπτωση διάζευξης των γονέων και ο γονέας που δε συγκατοικεί µε τα τέκνα του, εφόσον 
καταβάλλει αυτός τις δαπάνες. Παρέχεται δηλαδή µε το νόµο αυτό, το δικαίωµα στο διαζευγµένο γονέα, παρότι 
δε συνοικεί µε το τέκνο του, της µείωσης φόρου λόγω καταβολής ιατρικών δαπανών γι� αυτό, εφόσον είναι 
αυτός που τις καταβάλλει. 
 Η δαπάνη αυτή περιλαµβάνεται στο σύνολο των δαπανών ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που 
δικαιούται ο φορολογούµενος για µείωση κατά ποσοστό 20% από το φόρο που προκύπτει στο συνολικό 
εισόδηµά του, η οποία µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000 ευρώ. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 33 του 
νόµου αυτού, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο στην 
υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι τη µείωση του φόρου λόγω καταβολής διδάκτρων για παράδοση 
κατ� οίκον ιδιαίτερων µαθηµάτων ή για φροντιστήρια των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος, δικαιούται σε περίπτωση διάζευξης των γονέων και ο γονέας που δε συγκατοικεί µε 
τα τέκνα του, εφόσον καταβάλλει αυτός τη δαπάνη. ∆ηλαδή παρότι τα τέκνα του δε θεωρούνται 
προστατευόµενα µέλη του, ο φορολογούµενος δικαιούται µείωση φόρου, µε βάση τη δαπάνη φροντιστηρίων 
που έχει κάνει για κάθε τέκνο του. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 33 του 
νόµου αυτού, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 Με τις νέες διατάξεις α) καταργείται η µείωση φόρου κατά ποσοστό 15% του συνολικού ποσού των 
οικογενειακών δαπανών και β) θεσπίζεται µείωση φόρου κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της 
διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο (του οποίου θεωρείται εισόδηµα) και 
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επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται στον 
άλλο σύζυγο για τα τέκνα δε µειώνει το φόρο του συζύγου που το καταβάλλει, διότι το ποσό αυτής δεν αποτελεί 
εισόδηµα των τέκνων µε βάση την περίπτωση δ� της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ΚΦΕ. Το ποσό της 
διατροφής επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση του φόρου δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ., δηλαδή ανώτατο ποσό µείωσης φόρου εξακόσια (600) ευρώ. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 33 του 
νόµου αυτού, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η περίπτωση ε΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 Με τις νέες διατάξεις αυξήθηκε το ποσό µείωσης του φόρου από τριάντα (30) σε εξήντα (60) ευρώ για 
κάθε τέκνο του φορολογουµένου, ο οποίος αποκτά εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, εφόσον προσφέρει 
υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον µήνες σε παραµεθόριες περιοχές που ρητά ορίζονται στην 
περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, έχουν ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 33 του 
νόµου αυτού, για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού αυξάνεται από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
σε είκοσι τοις εκατό (20%) το ποσοστό µείωσης φόρου των δαπανών, που πραγµατοποιούνται από 1-1-2005 και 
εξής, ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον 
βαρύνουν, µισθωµάτων κύριας κατοικίας και κατοικίας των τέκνων που φοιτούν σε αναγνωρισµένες σχολές του 
εσωτερικού, διδάκτρων για κατ� οίκον παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων και για φροντιστήρια, καθώς και 
δεδουλευµένων τόκων για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας και για αναστήλωση, επισκευή, 
συντήρηση κ.λ.π. διατηρητέων κτισµάτων καθώς και κτισµάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόµενες 
ως παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισµοί. Ειδικά για τους τόκους δανείων, τα παραπάνω 
ισχύουν για συµβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί και για προκαταβολές που χορηγούνται από την 1η 
Ιανουαρίου 2003 και µετά. 
 8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 9 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 Με τις νέες διατάξεις γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση λόγω κατάργησης της µείωσης φόρου µε βάση 
τις οικογενειακές δαπάνες και θέσπισης της µείωσης φόρου µε βάση τη διατροφή που καταβάλλεται µεταξύ των 
συζύγων. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν, σύµφωνα µε την περίπτωση α� του άρθρου 33 του νόµου 
αυτού, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 9. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού µειώνεται από δυόµισι τοις εκατό (2,5%) σε 
ενάµισι τοις εκατό (1,5%) το ποσοστό έκπτωσης στο συνολικό οφειλόµενο, µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος, φόρο, όταν αυτός καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης, 
καθώς και στο σύνολο της νέας οφειλής που προκύπτει µε βάση τροποποιητική δήλωση, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος. 
 Η ίδια µείωση φόρου παρέχεται και στο συνολικό ποσό της οφειλής που προκύπτει στην περίπτωση 
της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης µέσω διαδικτύου, όταν αυτή καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία 
της πρώτης δόσης. 
 Με τις ίδιες διατάξεις µειώνεται από δυόµισι τοις εκατό (2,5%) σε ενάµισι τοις εκατό (1,5%) και το 
επιπλέον ποσοστό έκπτωσης, που παρέχεται στο φόρο  στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης 
µέσω διαδικτύου, παραµένει όµως το ανώτατο όριο έκπτωσης στο ποσό των εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ. 
 Επίσης, µε την ίδια παράγραφο του ίδιου άρθρου και νόµου, αυξάνεται από ενενήντα επτάµισι τοις 
εκατό (97,5%) σε ενενήντα οκτώµισι τοις εκατό (98,5%) το ποσοστό της νέας οφειλής (που προκύπτει µε βάση 
τροποποιητική δήλωση) που πρέπει να καλύπτει το ποσό της αρχικής οφειλής που προέκυψε από την αρχική 
δήλωση φόρου εισοδήµατος και καταβλήθηκε στην προθεσµία της πρώτης δόσης, προκειµένου να εφαρµοστεί 
η µείωση του ενάµισι τοις εκατό (1,5%) στο ποσό της νέας οφειλής που προκύπτει µε βάση την τροποποιητική 
δήλωση. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν, σύµφωνα µε την περίπτωση β� του άρθρου 33 του ν. 
3296/2004, από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2005 και µετά. 
 10. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 Με τις νέες διατάξεις µειώνεται το ποσοστό µείωσης του φόρου που παρακρατείται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε., από δυόµισι τοις εκατό (2,5%) σε ενάµισι τοις εκατό 
(1,5%) κατά την παρακράτησή του. 
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 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 33 του 
ν.3296/2004, για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην 
περίπτωση γ� της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 Με τις νέες διατάξεις παρατείνεται µέχρι και δύο έτη το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρούνται 
προστατευόµενα µέλη τα τέκνα του φορολογουµένου ως εξής: 
 α) Για τα άγαµα ανήλικα τέκνα, µέχρι να συµπληρώσουν την ηλικία των 20 ετών. 
 β) Για τα άγαµα ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού 
ή του εξωτερικού, καθώς και εκείνα που παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής 
κατάρτισης στο εσωτερικό, µέχρι τη συµπλήρωση του 27ου έτους της ηλικίας τους. 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την παράταση αυτή είναι τα τέκνα να είναι άνεργα και εγγεγραµµένα στα 
µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά το χρονικό διάστηµα της παράτασης. 
 Παράλληλα πρέπει να συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ΚΦΕ, 
δηλαδή τα τέκνα να συνοικούν µε το φορολογούµενο και το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο 
εισόδηµά τους να µην υπερβαίνει το ποσό των 1.200 ευρώ ή το ποσό των 2.500 ευρώ αν παρουσιάζουν 
αναπηρία 67%. 
 Για παράδειγµα, το έτος 2004 ένα τέκνο ενός φορολογουµένου στην ηλικία των 23 ετών παίρνει το 
δίπλωµα της Νοµικής Σχολής. Το έτος 2004 (δήλωση οικον. έτους 2005) είναι το τελευταίο έτος που το τέκνο 
αυτό θεωρείται προστατευόµενο, εφόσον δε συνεχίζει άλλες σπουδές. Ως άνεργος  εγγράφεται στα µητρώα 
ανέργων του ΟΑΕ∆ για δύο έτη, το 2005 και το 2006. Το τέκνο αυτό συνεχίζει να είναι προστατευόµενο µέλος 
του γονέα για τα δύο αυτά έτη, δηλαδή µέχρι την ηλικία των 25 ετών (23+2) και εποµένως ο γονέας του µπορεί 
να το συµπεριλάβει στις δηλώσεις των οικον. ετών 2006 και 2007. 
 Τέκνο άλλου φορολογουµένου το έτος 2005 σπουδάζει σε αναγνωρισµένη σχολή του εσωτερικού, 
είναι ηλικίας 25 ετών και την 1.3.2005 γράφεται στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ για ένα έτος, δηλαδή µέχρι 
1.3.2006. Το τέκνο αυτό συνεχίζει να βαρύνει τον γονέα του και για το έτος 2006 (οικον. έτος 2007), δηλαδή 
µέχρι την ηλικία των 26 ετών. 
 Σε άλλη περίπτωση, τέκνο του φορολογουµένου σε ηλικία 22 ετών τελειώνει τις σπουδές του σε 
αναγνωρισµένη σχολή. Το επόµενο έτος µένει άνεργο, εποµένως δεν είναι προστατευόµενο µέλος. Το 
µεθεπόµενο εγγράφεται ως άνεργο στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, για δύο έτη. 
 Για το πρώτο έτος που είναι γραµµένος στον ΟΑΕ∆, δηλαδή το 24ο της ηλικίας του, θα βαρύνει 
φορολογικά τον γονέα του. Αυτό γιατί η παράταση είναι µέχρι δύο επιπλέον συνεχόµενα έτη από το έτος που 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του και το οποίο ήταν το τελευταίο που θεωρούνταν προστατευόµενο. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση α� του άρθρου 33 του ν. 
3296/2004, για εισοδήµατα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 και µετά. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
Άρθρο 2 

Έκπτωση δαπανών από το εισόδηµα 
 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο στην περίπτωση α� της 
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ. 
 Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι εάν, σε περίπτωση διάζευξης των γονέων, ο γονέας που δε 
συγκατοικεί µε το τέκνο του το ασφαλίσει µε ασφάλεια ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων ή ασθένειας 
και καταβάλλει ο ίδιος τη δαπάνη ασφαλίστρων, δικαιούται να συµπεριλάβει τη δαπάνη αυτή στη συνολική 
δαπάνη για όµοια ασφάλιση που έχει κάνει για τον ίδιο, το νέο σύζυγο (αν έχει) και τα τέκνα που πιθανόν έχει 
αποκτήσει µ� αυτόν, έστω κι αν το τέκνο του δε θεωρείται ότι τον βαρύνει µε βάση το άρθρο 7 λόγω του ότι δε 
συγκατοικεί µαζί του. Το ποσό της συνολικής δαπάνης ασφαλίστρων που αφαιρείται δεν µπορεί να υπερβεί το 
ποσό των 1.100 ευρώ αθροιστικά και για τους δύο συζύγους που περιλαµβάνονται στη δήλωση. 
 2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προστίθεται περίπτωση γ� στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 
του ΚΦΕ. 
 Με τις νέες διατάξεις θεσπίζεται αφαίρεση από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου του ποσού 
που καταβάλλει αυτός ετησίως για µίσθωση κύριας κατοικίας του ίδιου και της οικογένειάς του, στις εξής 
περιπτώσεις: 
 α) Όταν ο φορολογούµενος εγκαθίσταται στην Περιφέρεια, δηλαδή εκτός των νοµών Αττικής και 
Θεσ/νίκης, είτε αυτός προέρχεται από τον τόπο στον οποίο εγκαθίσταται (ντόπιος) είτε µετακινείται από άλλον 
τόπο της Περιφέρειας είτε από τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, το ποσό του ενοικίου που καταβάλλει 
ετησίως για µίσθωση κύριας κατοικίας στον τόπο που εγκαθίσταται αφαιρείται από το εισόδηµά του. ∆ικαίωµα 
αφαίρεσης του ενοικίου αυτού έχει για τα πέντε πρώτα χρόνια της εγκατάστασής του στην Περιφέρεια. 
Προϋπόθεση για τη διενέργεια αυτής της έκπτωσης είναι ο φορολογούµενος, που έχει συνάψει τη µίσθωση, να 
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έχει ηλικία µέχρι 40 ετών. Ο µισθωτής µπορεί να είναι ή ο σύζυγος ή η σύζυγος ή και οι δύο. Σε περίπτωση που 
οι σύζυγοι µισθώνουν από κοινού την κατοικία, αρκεί ο ένας από τους δύο να είναι ηλικίας µέχρι 40 ετών. 
 β) Όταν οι υπάλληλοι (δηµόσιοι και ιδιωτικοί), δηλαδή όσοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης 
εργασίας, µετατίθενται σε άλλο τόπο από αυτόν όπου έχουν ιδιόκτητη κατοικία, την οποία εκµισθώνουν, έχουν 
δικαιώµατα αφαίρεσης από το εισόδηµά τους του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλουν ετησίως για 
µίσθωση κύριας κατοικίας στον τόπο όπου µετατίθενται. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια της 
έκπτωσης αυτής της δαπάνης είναι να αποκτούν και να δηλώνουν εισόδηµα από την εκµίσθωση της ιδιόκτητης 
κατοικίας τους που βρίσκεται σε άλλο τόπο. 
 Από αυτή τη δαπάνη και στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις αναγνωρίζεται για έκπτωση ποσό ενοικίου 
µέχρι 300 ευρώ µηνιαίως, δηλαδή µέχρι 3.600 ευρώ το έτος. Όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδοµα, ανεξάρτητα 
από το  ύψος του, δε δικαιούνται την έκπτωση αυτή. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
 3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προστίθεται περίπτωση στ� στην παράγραφο 1 του άρθρου 
8 του ΚΦΕ. 
 Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρείται ποσοστό 
20% της δαπάνης που κατέβαλε αυτός για την αγορά µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων 
εσωτερικού, καθώς και µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι 
συνδεδεµένα µε ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής. 
 Το ποσό της έκπτωσης της δαπάνης αυτής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 3.000 ευρώ συνολικά 
από όλα τα αµοιβαία για κάθε φορολογούµενο. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκπτωση αυτή είναι τα µερίδια αυτά να µην µεταβιβαστούν για 3 έτη από 
την ηµεροµηνία αγοράς τους και το ποσό της δαπάνης για την αγορά τους να µην προέρχεται από 
ρευστοποιήσεις άλλων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων που είχε αγορασµένα ο φορολογούµενος, 
αλλά από  κεφάλαια που δηµιουργήθηκαν µε άλλο τρόπο. Η έκπτωση διενεργείται από το εισόδηµα του έτους 
µέσα στο οποίο συµπληρώνονται 3 έτη από την ηµεροµηνία της αγοράς τους. 
 Σε περίπτωση αγοράς των αµοιβαίων κεφαλαίων από κοινού από περισσότερα του ενός πρόσωπα, το 
ποσό της έκπτωσης των 3000 ευρώ επιµερίζεται ανάλογα µε τον αριθµό τους. 
 Εάν κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν αγοράσει από κοινού αµοιβαία κεφάλαια δεν έχει εισόδηµα 
φορολογούµενο ή δεν έχει καθόλου εισόδηµα, το ποσοστό του δεν µεταφέρεται για να εκπεστεί από το 
εισόδηµα των υπολοίπων, ανεξάρτητα αν είναι συγγενείς του (σύζυγοι ή τέκνα ή γονείς) ή όχι. 
 Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους πριν από τη λήξη της τριετίας από την αγορά 
τους, το ποσοστό του δεν µοιράζεται στους υπολοίπους. 
 Επίσης σε περίπτωση ρευστοποίησης ενός µέρους των αµοιβαίων κεφαλαίων πριν από τη λήξη της 
τριετίας, για τα εναποµείναντα, εφόσον δεν ρευστοποιηθούν µέχρι τη λήξη της τριετίας, υπάρχει δικαίωµα 
έκπτωσης. 
 Ακόµη, σε περίπτωση ρευστοποίησης και αυθηµερόν αγοράς νέων αµοιβαίων κεφαλαίων µε το ποσό 
της ρευστοποίησης από το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα, χάνεται το δικαίωµα της έκπτωσης. 
 Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για πέντε έτη, δηλαδή για αγορές αµοιβαίων κεφαλαίων 
που πραγµατοποιούνται από 1.1.2005 έως 31.12.2009. Εποµένως, εάν ένας φορολογούµενος αγοράσει αµοιβαία 
κεφάλαια κατά το έτος 2006 και τα έχει στην κατοχή του µέχρι 31-12-2009, δικαιούται την αντίστοιχη έκπτωση 
από το συνολικό εισόδηµα του έτους 2009, η οποία θα δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του 
οικον. έτους 2010. 
 4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προστίθεται περίπτωση ζ� στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 
του ΚΦΕ. 
 Με τις νέες διατάξεις θεσπίζεται η αφαίρεση από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου 
ποσοστού 20% της δαπάνης που καταβάλλει αυτός για να αλλάξει την εγκατάσταση χρήσης καυσίµου, που έχει, 
από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για να τοποθετήσει νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, ηλιοθερµικών και 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Το ποσό της δαπάνης που αφαιρείται είναι µέχρι 500 ευρώ. 
 Ηλιοθερµικά ή θερµικά ηλιακά συστήµατα (solar thermal systems) είναι διατάξεις οι οποίες παράγουν 
θερµική ενέργεια αξιοποιώντας την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία µε χρήση µηχανικών συστηµάτων, όπως 
εναλλακτών θερµότητας. 
 Οι πλέον διαδεδοµένες διατάξεις θερµικών ηλιακών συστηµάτων είναι αυτές των ηλιακών συλλεκτών 
οι οποίοι χρησιµοποιούνται για θέρµανση νερού χρήσης (ηλιακοί θερµοσίφωνες), για θέρµανση/ψύξη χώρων ή 
άλλες θερµικές διεργασίες. 
 Πιο εξελιγµένες µορφές θερµικών ηλιακών συστηµάτων είναι αυτές που µετατρέπουν τη θερµική 
ενέργεια, που προέρχεται από την ηλιακή ακτινοβολία, σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι γεννήτριες ηλεκτρικής 
ενέργειας σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιούν ατµοστροβίλους ή θερµικές µηχανές µε αντίστοιχο τρόπο µε 
τις συµβατικές γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούν ειδικούς συγκεντρωτικούς 
συλλέκτες για να επιτύχουν τις υψηλές θερµοκρασίες που απαιτούνται για την αποδοτική λειτουργία τους. 
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 Φωτοβολταϊκά συστήµατα χαρακτηρίζονται διατάξεις αποτελούµενες από διαφορετικά υλικά (ή ακόµα 
και ίδια υλικά µε διαφορετική όµως κρυσταλλική δοµή) σε άµεση επαφή και στα οποία η προσπίπτουσα ηλιακή 
ακτινοβολία µετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια µε τη µορφή συνεχούς ρεύµατος.  
 5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ΚΦΕ. Με 
τις νέες διατάξεις γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
Άρθρο 3 

Φορολογία επιχειρήσεων 
 

 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α� και β� της 
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε. 
 Με τις νέες διατάξεις  µειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των καθαρών κερδών των οµόρρυθµων 
και ετερόρρυθµων εταιρειών και κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα από 25% σε 
20% και των κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και αστικών εταιρειών κερδοσκοπικού 
ή µη χαρακτήρα, συµµετοχικών και αφανών εταιρειών από 35% σε 25%. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, έχουν ισχύ από την 
1.1.2007 και αφορούν τα εισοδήµατα που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την 
ηµεροµηνία αυτή και µετά. 
 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται η σταδιακή µείωση του φορολογικού 
συντελεστή µε τον οποίο φορολογούνται τα καθαρά κέρδη των οµόρρυθµων και ετερόρρυθµων εταιρειών, των 
κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα. Ο συντελεστής µειώνεται από 25% σε 24% 
για τα εισοδήµατα που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1-1-2005 και µέχρι 31-12-
2005 και 22% για διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1-1-2006 και µέχρι 31-12-2006, ανεξάρτητα πότε 
τελειώνουν οι χρήσεις αυτές π.χ. επιχείρηση που ακολουθεί διαχειριστική χρήση 1/7 έως 30/6 του επόµενου 
έτους, για τα εισοδήµατά της από τη χρήση 1/7/2005 έως 30/6/2006 θα φορολογηθεί µε 24%. Στην περίπτωση 
που η χρήση είναι υπερδωδεκάµηνη για τα κέρδη αυτής της χρήσης, για τα οποία, όπως είναι γνωστό, θα 
υποβληθούν δυο δηλώσεις, θα εφαρµοσθεί ο ίδιος συντελεστής φορολόγησης. 
 3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται η σταδιακή µείωση του φορολογικού 
συντελεστή φορολόγησης των καθαρών κερδών των κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., 
καθώς και των αστικών εταιρειών κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, συµµετοχικών ή αφανών. Ο συντελεστής 
µειώνεται από 35% σε 32% για τα εισοδήµατα που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1-
1-2005 και µέχρι 31-12-2005 και σε 29% για διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1-1-2006 µέχρι και 31-
12-2006. 
 Για τις αστικές εταιρείες των Π.∆. 518/1989 (δικηγορικές) και Π.∆. 284/1993 (συµβολαιογραφικές) ο 
συντελεστής φορολογίας παραµένει 25% για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005 και 2006. Για τις επόµενες χρήσεις 
(2007 και µετά) θα φορολογούνται µε τον ίδιο συντελεστή 25%, όπως όλες οι αστικές εταιρείες. 
 4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού καταργείται η περίπτωση γ� της παραγράφου 
7 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. και η περίπτωση δ� της ίδιας παραγράφου αναριθµείται σε γ�. 
 Με τις νέες διατάξεις τα καθαρά κέρδη  των εταιρειών των συστεγαζόµενων φαρµακείων που 
λειτουργούν µε τη µορφή εταιρείας στην οποία συµµετέχουν αποκλειστικά φαρµακοποιοί δεν φορολογούνται 
στο όνοµα των εταίρων φυσικών προσώπων, αλλά στο όνοµα της εταιρείας µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 
10 του Κ.Φ.Ε. 
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύµφωνα µε την περίπτωση α� του άρθρου 33 του ν. 3296/2004, ισχύουν 
για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. ∆ηλαδή για εισοδήµατα που 
προκύπτουν από τη χρήση 2005 και µετά. 
 5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού καταργείται το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 
1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε. και αντικαθίσταται το έβδοµο εδάφιο της ίδιας παραγράφου. 
 Με τις νέες διατάξεις,  καταργείται το δικαίωµα του οµόρρυθµου εταίρου ή του κοινωνού της κοινωνίας που 
µεταξύ των κοινωνών περιλαµβάνονται και ανήλικοι, να επιλέξει τη λήψη επιχειρηµατικής αµοιβής από όποια 
εταιρεία ή κοινωνία επιθυµεί σε περίπτωση συµµετοχής του σε δυο ή περισσότερες εταιρείες ή κοινωνίες και 
ορίζεται η λήψη επιχειρηµατικής αµοιβής από την εταιρεία ή κοινωνία που αυτός από τη συµµετοχή του αποκτά 
τα µεγαλύτερα καθαρά κέρδη. 
 Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύµφωνα µε την περίπτωση α� του άρθρου 33 του ν. 3296/2004, 
ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. ∆ηλαδή για εισοδήµατα που 
προκύπτουν από χρήσεις που αρχίζουν από 1-1-2005 και µετά. 
 6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού το ποσοστό έκπτωσης 2,5% που αναφέρεται 
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. µειώνεται σε 1,5%. 
 Με τις νέες διατάξεις, οι οποίες σύµφωνα µε την περίπτωση β� του άρθρου 33 του ν. 3296/2004 έχουν 
ισχύ από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2005 και µετά, µειώνεται η έκπτωση από 
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2,5% σε 1,5% στο συνολικό οφειλόµενο ποσό µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φόρου εισοδήµατος των 
υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2  του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε., κτλ.), όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ 
µέσα στην προθεσµία υποβολής της δήλωσης. 
 7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης β� της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. 
 Με τις νέες διατάξεις παρατείνεται η φορολόγηση των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης φορτηγών 
αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης µε κατ� αποκοπή ποσά καταβαλλόµενου ετήσιου φόρου µε βάση το ωφέλιµο 
φορτίο του αυτοκινήτου και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 
 Τα ποσά αυτά που αναπροσαρµόζονται µε τις διατάξεις αυτές, εφαρµόζονται, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 9 του άρθρου αυτού για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005 και 2006 και είναι τα εξής: 
α) για αυτοκίνητα µε ωφέλιµο φορτίο µέχρι πέντε (5) τόννους πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ µε οδηγό τον 
ιδιοκτήτη και τετρακόσια δεκαπέντε (415) ευρώ µε οδηγό τρίτο, β) για αυτοκίνητα µε ωφέλιµο φορτίο πάνω 
από πέντε (5) µέχρι και έντεκα (11) τόννους οκτακόσια εικοσιπέντε (825) ευρώ µε οδηγό τον ιδιοκτήτη και 
πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ µε οδηγό τρίτο, γ) για αυτοκίνητα µε ωφέλιµο φορτίο πάνω από έντεκα (11) 
µέχρι και δεκαεξήµισι (16,5) τόννους χίλια τετρακόσια δεκαπέντε (1.415) ευρώ µε οδηγό τον ιδιοκτήτη και 
εννιακόσια σαράντα (940) ευρώ µε οδηγό τρίτο και δ) για αυτοκίνητα µε ωφέλιµο φορτίο πάνω από 
δεκαεξήµισι (16,5) τόννους χίλια εφτακόσια εξηνταπέντε (1.765) ευρώ µε οδηγό τον ιδιοκτήτη και χίλια εκατόν 
ογδόντα (1.180) ευρώ µε οδηγό τρίτο. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
Άρθρο 4 

Τεκµήρια δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 
 

 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 Με τις νέες διατάξεις, προβλέπεται µείωση κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στα ποσά της 
ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης που προκύπτουν λόγω κυριότητας ή κατοχής ή ενοικίασης κύριας κατοικίας 
επιφάνειας άνω των διακοσίων (200) τετραγωνικών µέτρων και δευτερεύουσας ή δευτερευουσών συνολικής 
επιφάνειας άνω των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών µέτρων, εφόσον οι κατοικίες αυτές αποκτήθηκαν από 
χαριστική αιτία (κληρονοµιά, δωρεά, γονική παροχή) ή αποκτήθηκαν από επαχθή αιτία από συνταξιούχο πριν 
από τη συνταξιοδότησή του. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 33 του νόµου αυτού, 
έχουν ισχύ για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 
18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 Με τις νέες διατάξεις, θεσπίζεται πλήρης απαλλαγή από το τεκµήριο απόκτησης, ολόκληρου του 
ποσού της δαπάνης που καταβάλλεται για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που 
ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 33 του νόµου αυτού, 
έχουν ισχύ για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, στο άρθρο 18 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος, η περίπτωση ιδ΄ αναριθµείται σε ιε΄  και προστίθεται νέα περίπτωση ιδ΄. 
 Με τις νέες διατάξεις, θεσπίζεται απαλλαγή από το τεκµήριο απόκτησης, της δαπάνης που 
καταβάλλεται για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασµένων για πρόσωπα που 
παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Ως 
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται εκείνα που 
διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν 
κινητική αναπηρία µε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα 
µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 33 του νόµου αυτού, 
έχουν ισχύ για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της 
περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 Με τις νέες διατάξεις, ορίζεται πλέον και νοµοθετικά ότι κατά τον προσδιορισµό κεφαλαίου 
προηγούµενων ετών, προκειµένου να περιοριστεί ή να καλυφθεί προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων, 
αφαιρούνται οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ανεξάρτητα από το αν 
έχει εφαρµογή ή όχι το τεκµήριο για τις δαπάνες αυτές. 
 Για παράδειγµα, για αυτοκίνητο που αποκτήθηκε το 2004 και του οποίου η εργοστασιακή αξία δεν 
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ δεν έχει εφαρµογή η τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης για 
τη χρήση αυτή. Ωστόσο, αν π.χ. το έτος 2006 γίνεται επίκληση κεφαλαίου προηγούµενων ετών στα οποία 
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συµπεριλαµβάνεται και η χρήση 2004, η τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης που αντιστοιχεί στο αυτοκίνητο αυτό, θα 
αφαιρεθεί. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
Άρθρο 5 

Άλλες ρυθµίσεις 
 

 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. 
 Με τις νέες διατάξεις αυξάνονται, τα έτη συµψηφισµού της ζηµίας του εισοδήµατος από εµπορικές 
επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από τα τρία 
επόµενα έτη στα πέντε. 
 Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύµφωνα µε την περίπτωση α� του άρθρου 33 του ν. 3296/2004, 
ισχύουν για τις ζηµιές που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αυξάνεται από 15% σε 20% ο συντελεστής 
φόρου που επιβάλλεται στις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του 
άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. 
 Ειδικότερα, οι πάσης φύσεως παροχές (µισθός, έξοδα παράστασης, επιδόµατα κλπ.), που χορηγούνται 
στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης (νοµάρχες, 
δηµάρχους, προέδρους κοινοτήτων κλπ.), φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου 20%. 
 Στις κάθε είδους παροχές περιλαµβάνονται και τα έξοδα κίνησης των δηµάρχων, αντιδηµάρχων, 
προέδρων κοινοτήτων και προέδρων δηµοτικών συµβουλίων που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του 
άρθρου 173 του π.δ. 410/14.11.1995 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). Επίσης περιλαµβάνονται και τα 
έξοδα κίνησης του βοηθού Νοµάρχη, του Προέδρου του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, του Έπαρχου, καθώς και 
των Νοµαρχιακών Συµβούλων, εφόσον είναι αιρετά όργανα β� βαθµού της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 Ο φόρος που προκύπτει µε την αυτοτελή φορολόγηση παρακρατείται κατά την πληρωµή και 
αποδίδεται εφάπαξ µε σχετική δήλωση που υποβάλλεται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την 
παρακράτηση µήνα στη ∆ΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία 
παρακρατήθηκε ο φόρος. 
 Επίσης, οι αµοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τους δήµους και τις κοινότητες του 
Κράτους, τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κλπ. σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα ή 
µεµονωµένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συµµετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, 
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου 20%. Ο φόρος που προκύπτει µε την αυτοτελή φορολόγηση 
παρακρατείται κατά την πληρωµή και αποδίδεται εφάπαξ µε σχετική δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέσα στο 
πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα στη ∆ΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η 
καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος. Με την παρακράτηση του φόρου στις περιπτώσεις 
αυτές εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων για τις αµοιβές αυτές. Οι 
διατάξεις αυτές ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. Με τις νέες διατάξεις κατονοµάζονται ρητά  οι παροχές οι οποίες 
θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και οι οποίες είναι οι εξής: 
- η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι «δωροεπιταγές» που χορηγεί η επιχείρηση δωρεάν στο 
προσωπικό της. 
- η αξία των διατακτικών που χορηγούνται δωρεάν στους εργαζόµενους για την αγορά αγαθών από 
συµβεβληµένα καταστήµατα. Εξαιρούνται και δε θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες οι διατακτικές 
τροφής που χορηγούνται στους εργαζόµενους και για ποσό µέχρι έξι (6) ευρώ η κάθε µία διατακτική. 
- Το ποσό που δίδεται στους εργαζόµενους από τον εργοδότη, για την απασχόληση οικιακού 
προσωπικού. 
- Τα επιδόµατα θέσεως και ευθύνης που δίνονται από τους εργοδότες στους µισθωτούς τα οποία σε κάθε 
περίπτωση αποτελούν προσαύξηση των αποδοχών τους. 
- Το ποσό που δίδεται στους εργαζόµενους για να καλύψουν τη δαπάνη ενοικίασης των κατοικιών τους, 
το οποίο είτε καταβάλλεται απευθείας στον εκµισθωτή του ακινήτου για την ενοικίαση κατοικίας προς τον 
εργαζόµενο, είτε καταβάλλεται στον εργαζόµενο προκειµένου αυτός να καλύψει τη δαπάνη της ενοικίασης της 
κατοικίας του. 
 Στις παραπάνω παροχές οι οποίες θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, είτε καταβάλλονται 
τακτικά είτε έκτακτα, ακολουθείται η ίδια φορολογική µεταχείριση όπως στις αµοιβές για υπερωριακή εργασία, 
επιχορηγήσεις, επιδόµατα καθώς και στις κάθε είδους πρόσθετες αµοιβές ή παροχές και ειδικότερα ως εξής: 
 α) Εάν οι παροχές αυτές συνεντέλλονται µε τις τακτικές αποδοχές (δηλ. συνεκκαθαρίζονται σε µία 
µισθοδοτική κατάσταση) φορολογούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α� της παραγράφου 1 του 
άρθρου 57 του ΚΦΕ, (κλίµακα α� του άρθρου 9 του ΚΦΕ). 
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 β) Εάν οι παροχές αυτές δεν συνεντέλλονται (δηλ. δεν συνεκκαθαρίζονται) µε τις τακτικές αποδοχές, ο 
παρακρατούµενος φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό. 
 Επίσης στις παραπάνω παροχές που θεωρούνται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες περιλαµβάνεται 
και το ποσό του τεκµαρτού ενοικίου, στην περίπτωση που παρέχεται κατοικία στον εργαζόµενο από τον ίδιο τον 
εργοδότη και το οποίο προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του 
ν.2238/1994. 
 Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού καταργείται το άρθρο 56 του ΚΦΕ. 
 Με τις νέες διατάξεις καταργείται η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στις κάθε είδους επιδοτήσεις � 
επιχορηγήσεις επί της παραγωγής φυτικών ή ζωικών προϊόντων, καθόσον οι περισσότερες αποζηµιώσεις που 
καταβάλλονται εξαιρούνται ήδη από την παρακράτηση φόρου µε βάση το υφιστάµενο φορολογικό καθεστώς. 
 Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα ποσά των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων που καταβάλλονται από 
1ης Ιανουαρίου 2005 και µετά. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
 5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις των 
περιπτώσεων αα, ββ και γγ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ. 
 Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται το ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόµοιας φύσης που 
καταβάλλονται από ταµεία επικουρικά, µετοχικά αρωγής ή αλληλοβοήθειας επί των οποίων επιβάλλεται φόρος 
µε συντελεστή 5%, 10% και 15%. 
 Ειδικότερα: α) εάν το ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει ετησίως τα 2.500 ευρώ, αντί των 2054 ευρώ 
που ίσχυε, φορολογείται µε συντελεστή 5%, 
 β) εάν το ποσό της παροχής υπερβαίνει ετησίως τα 2500 ευρώ και µέχρι 4.500 ευρώ, αντί των 
αντίστοιχων 2054 και 4100 που ίσχυαν, φορολογείται µε συντελεστή 10% και γ) εάν το ποσό της παροχής 
υπερβαίνει ετησίως τα 4.500 ευρώ, αντί των 4.100 που ίσχυε, φορολογείται µε συντελεστή 15%. 
 Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2005 και µετά.  
 6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ αντικαταστάθηκαν. 
 Με τις νέες διατάξεις, ειδικά, για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν αποκλειστικά εισόδηµα από 
µισθωτές υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούµενο εισόδηµά τους 
υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν 
συντρέχει µια από τις περιπτώσεις α�, ε� στ�, η� ή ι� αυτής της παραγράφου. 
 Η ισχύς αυτής της παραγράφου, σύµφωνα µε την περίπτωση γ� του άρθρου 33 του ίδιου νόµου 
ορίζεται από το οικονοµικό έτος 2005 και µετά. 
 7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού η περίπτωση β� του ογδόου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ καταργείται για νοµοτεχνικούς λόγους και οι περιπτώσεις γ�, δ�, ε�, στ�, 
ζ�, η�, θ�, ι�, ια� αναριθµούνται σε β�, γ�, δ�, ε�, στ�, ζ�, η�, θ�, ι�. 
 Η ισχύς αυτής της παραγράφου, σύµφωνα µε την περίπτωση γ� του άρθρου 33 του ίδιου νόµου 
ορίζεται από το οικονοµικό έτος 2005 και µετά. 
 8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 6 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. και προστίθενται νέα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. 
 Με τις νέες διατάξεις µειώνεται κατά ποσοστό 50% ο συντελεστής της προκαταβολής του φόρου 
εισοδήµατος που βεβαιώνεται για τα εισοδήµατα του διανυόµενου οικονοµικού έτους για τους υπόχρεους της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ.) κατά τα τρία πρώτα οικονοµικά έτη από την έναρξη 
των δραστηριοτήτων τους. Ο συντελεστής αυτός διαµορφώνεται για τα έτη αυτά σε είκοσι επτά και µισό τοις 
εκατό (27,5%). 
 Εξαιρούνται οι εταιρείες που κάνουν έναρξη δραστηριότητας µετά από εικονική λύση ή διακοπή άλλης 
επιχείρησης. 
 Ως εικονική θεωρείται η περίπτωση κατά την οποία κάνει έναρξη δραστηριότητας στην ίδια 
επαγγελµατική εγκατάσταση που ασκούσαν δραστηριότητα ατοµική επιχείρηση που διέκοψε ή εταιρεία που 
λύθηκε, νέα εταιρεία µε άλλη µορφή και µε τους ίδιους εταίρους της λυθείσας ή συµµετοχή σ� αυτή του 
φυσικού προσώπου που ασκούσε την ατοµική επιχείρηση που διέκοψε. 
 Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύµφωνα µε την περίπτωση α� του άρθρου 33 του ν. 3296/2004, 
ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά και αφορά τους υπόχρεους 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ που κάνουν έναρξη δραστηριότητας από 1 Ιανουαρίου 2005 και 
µετά. 
 9. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού µειώνεται το ποσοστό βεβαίωσης του φόρου 
εισοδήµατος σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του ν. 
2238/1994. 
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 Με τις νέες διατάξεις, σε περίπτωση που ασκηθεί από το φορολογούµενο εµπρόθεσµη προσφυγή, 
βεβαιώνεται αµέσως από τον Προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ποσοστό 10% (αντί του 25% 
που ίσχυε) του αµφισβητούµενου κύριου φόρου εισοδήµατος, πρόσθετου φόρου και λοιπών συµβεβαιουµένων 
µε αυτόν  φόρων και τελών. 
 Επίσης µε τις νέες διατάξεις και σε περίπτωση άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής κατά πράξεων 
επιβολής προστίµων για παράβαση διατάξεων φορολογίας εισοδήµατος, βεβαιώνεται ποσοστό 10% του 
αµφισβητουµένου προστίµου (από 25% που ίσχυε). 
 Η παραπάνω µείωση εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το οικον. έτος που αναφέρεται η προσφυγή, µε την 
προϋπόθεση όµως να έχει ασκηθεί  µετά την 14.12.2004 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου). 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ σύµφωνα µε την παράγραφο ι του άρθρου 33 του 
νόµου αυτού, για τις προσφυγές που ασκούνται και κατά συνέπεια τις βεβαιώσεις που γίνονται από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µετά, δηλαδή από 14.12.2004 και 
µετά. 
  10. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της 
προθεσµίας παραγραφής που λήγει στις 31-12-2004 ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του 
∆ηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρου, τελών και εισφορών. 
 Ειδικότερα παρατείνεται για ένα έτος, από τη λήξη της: 
 α) η προθεσµία παραγραφής των υποθέσεων του οικ. έτους 1999 (χρήση 1998) 
 β) οι υποθέσεις προηγούµενων ετών, για τις οποίες έχει παραταθεί ο χρόνος παραγραφής σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3091/2002 δηλαδή για διαχειριστικές περιόδους που βαρύνονται µε εικονικά 
πλαστά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία και η προθεσµία παραγραφής έληξε αρχικά στις 31-12-2002 και µετά 
και ύστερα από την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 19 παρατάθηκε για 2 έτη δηλαδή 31-
12-2004. 
 γ) Υποθέσεις της προηγούµενης περίπτωσης και για χρήσεις που έπονται των χρήσεων για τις οποίες 
έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί αποφάσεις επιβολής προστίµου ΚΒΣ για πλαστά εικονικά ή νοθευµένα 
φορολογικά στοιχεία. Η παράταση αυτή δεν καταλαµβάνει τις χρήσεις που προηγούνται των χρήσεων για τις 
οποίες έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι πιο πάνω αποφάσεις επιβολής προστίµου (παραγρ. 2 του άρθρου 22 
του Ν.3212/2003). 
 δ) Υποθέσεις για τις οποίες εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 19 του 
Ν.3091/2002 (παράταση για 2 έτη) στην περίπτωση που µέχρι του χρόνου παραγραφής έχουν επιδοθεί εκθέσεις 
κατάσχεσης ανεπίσηµων βιβλίων και στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΚΒΣ. 
 Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνονται και οι προηγούµενες της κατάσχεσης διαχειριστικές περίοδοι 
(παραγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3212/2003). 
 11. Με τις  διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ΚΦΕ. 
 Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι το αυξηµένο αφορολόγητο πρώτο κλιµάκιο της φορολογικής 
κλίµακας που εφαρµόζεται για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε 
την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, προκειµένου να υπολογιστεί ο 
φόρος που αναλογεί στο εισόδηµά τους, αυξάνεται ως εξής: 
 Λαµβάνεται το πρώτο κλιµάκιο της κλίµακας α� προσαυξηµένο κατά 50%, δηλαδή µε την υφιστάµενη 
κλίµακα υπολογίζεται σε 11.000 + 11.000 Χ 50% = 16.500 ευρώ. Τα επόµενα κλιµάκια της κλίµακας 
παραµένουν όπως είναι. Εποµένως η κλίµακα διαµορφώνεται ως εξής:  
 
Κλιµάκιο Εισοδήµατος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιµακίου Σύνολο 

   Εισοδήµατος Φόρου 
16.500 0 0 16.500 0 
2.000 15 300 18.500 300 
10.000 30 3.000 28.500 3.300 

Υπερβάλλον 40    
 
 12. Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση. 
 Με τις νέες διατάξεις η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. όπως αυτή 
προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 3232/ΦΕΚ 48/Α/12.12.2004, αναριθµείται σε ζ� και 
ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 36, από 12.2.2004, ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 
του νόµου αυτού. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
 13. Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα περίπτωση η στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. 
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 Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι κατ� εξαίρεση  επιτρέπεται η χορήγηση σε επιτηδευµατίες ο Α.Φ.Μ. 
του αντικειµένου εργασιών και της επαγγελµατικής εγκατάστασης άλλων επιτηδευµατιών χωρίς να υπάρχει 
έννοµο συµφέρον, προκειµένου οι επαγγελµατίες στις συναλλαγές τους να προστατεύονται από εικονικούς  
αντισυµβαλλόµενους. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση i του άρθρου 33 του 
νόµου αυτού από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µετά, δηλαδή 
από 14.12.04. 
 14. Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου αυτού, η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 
3220/2004 τροποποιείται. 
Με τις νέες διατάξεις, δικαιούχος του στεγαστικού φοιτητικού επιδόµατος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι 
βαρύνει ο φοιτητής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994. Κατ� εξαίρεση, δικαιούχος θα 
είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον: 
 α) είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ή 
 β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού, ή 
 γ) είναι πάνω από 25 ετών ή 
 δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν. 2238/1994 και 
δεν θεωρείται προστατευόµενο µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ίδιου νόµου. 
 Η παράγραφος αυτή, σύµφωνα µε την περίπτωση δ� του άρθρου 33 του ίδιου νόµου, ισχύει για το 
επίδοµα που καταβάλλεται από 1ης Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
 15. Με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ειδικά για το οικονοµικό έτος 
2005 (χρήση 2004) υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων και δήλωση 
στοιχείων ακινήτων έχουν και οι φορολογούµενοι οι οποίοι την 1.1.2005 κατέχουν ακίνητα κατά πλήρες 
δικαίωµα ιδιοκτησίας ή κατ� επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή έχουν δικαίωµα χρήσης ή οίκησης σε αυτά. Επίσης, 
την ανωτέρω υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχουν και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 
4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του ΚΦΕ.     
∆ιευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα χρήσης σε ακίνητα, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Α.Υ.Ο. 1104276/333/0013/ ΠΟΛ.1150/28-12-04). 
 16. Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι µέσα σε τέσσερις (4) µήνες 
από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου οι διοικητικές λύσεις που έχουν δοθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών περιλαµβάνονται σε σχετική απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, 
που εκδίδεται κάθε χρόνο, µε σκοπό την ενηµέρωση όλων των φορολογουµένων. 
 Η ισχύς αυτής της παραγράφου σύµφωνα µε την περίπτωση ι� του άρθρου 33 του ίδιου νόµου ισχύει 
από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από 14-12-04. 
 17. Με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 18 του 
άρθρου 30 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α�). 
 Με τις διατάξεις αυτές καταργούνται οι διατάξεις περί «συνάφειας» των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 6 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α�) για τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών 
για την τριετία που αρχίζει από 1.1.2001 και εφεξής. ∆ηλαδή οι διατάξεις αυτές καταργούν τη συνάφεια της 
τριετίας που αρχίζει από 1.1.2001 και µετά οπότε και δεν υποβάλλονται πλέον τέτοιες δηλώσεις το έτος 2004 
για την τριετία 2001-2003. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
Άρθρο 6 

Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων 
 

  1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η περίπτωση β� της παραγράφου 
1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, από το φόρο εισοδήµατος απαλλάσσονται 
τα εισοδήµατα από οικοδοµές γενικά και από εκµίσθωση γαιών, που αποκτούν οι Ιερές Μονές του Αγίου 
Όρους, η Ιερά Μονή Σινά, ο Πανάγιος Τάφος, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τα 
Πατριαρχεία Ιεροσολύµων και Αλεξανδρείας. Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο και 
των εισοδηµάτων αυτών που αποκτούν οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, η Ιερά Μονή 
Πάτµου, η Αποστολική ∆ιακονία, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, καθώς και οι Ιερές Σταυροπηγιακές Μονές 
Κύπρου. 
  Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
ίδιου άρθρου του νόµου αυτού, για εισοδήµατα που θα αποκτήσουν τα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα από το 
οικονοµικό έτος 2008 (χρήση 2007) και µετά. Εποµένως, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των 
οικονοµικών ετών 2005, 2006 και 2007 (εισοδήµατα των ετών 2004, 2005 και 2006, αντίστοιχα), εξακολουθούν 
να έχουν εφαρµογή οι αντικατασταθείσες διατάξεις, και κατά συνέπεια, η απαλλαγή των υπόψη εισοδηµάτων 
περιορίζεται στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, στον Πανάγιο Τάφο, στην Ιερά Μονή Σινά, στο Οικουµενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και στα Πατριαρχεία Ιεροσολύµων και Αλεξανδρείας. 
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   2. Με τη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του 
Κ.Φ.Ε. περίπτωση δ�. Με τις νέες διατάξεις  επαναφέρεται η απαλλαγή, η οποία είχε καταργηθεί µε τις 
διατάξεις του ν. 2459/1997, από τη φορολογία των εισοδηµάτων από εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών, που 
αποκτούν τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγµένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και 
τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα. 
  Ειδικότερα, για τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα, προβλέπεται επιπλέον και απαλλαγή από τη 
φορολογία των εισοδηµάτων που αποκτούν από µερίσµατα µετοχών αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών. 
  Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου 
άρθρου του νόµου αυτού, ισχύουν για εισοδήµατα που θα αποκτήσουν τα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα από το 
οικονοµικό έτος 2008 και µετά. Εποµένως, τα νοµικά αυτά πρόσωπα, θα εξακολουθήσουν να φορολογούνται 
κατά τα οικονοµικά έτη 2005, 2006 και 2007, για τα εισοδήµατα που αποκτούν από την εκµίσθωση οικοδοµών 
και γαιών. Η φορολόγησή τους θα γίνει µε τους µειωµένους συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος, οι οποίοι 
αναφέρονται πιο κάτω στην παράγραφο 4.   
  3. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 109 
του Κ.Φ.Ε. Με τις νέες διατάξεις, µειώνεται σταδιακά, από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) που ισχύει σήµερα, 
σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των κερδών των νοµικών προσώπων 
της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994), δηλαδή των 
ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, των ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, των συνεταιρισµών και των 
ενώσεών τους, των δηµόσιων, δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, καθώς και των αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισµών. 
  Ειδικότερα: 
  α) Για τα κέρδη των πιο πάνω νοµικών προσώπων, που προκύπτουν από διαχειριστικές 
περιόδους που άρχισαν µέσα στο έτος 2004, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος παραµένει τριάντα πέντε 
τοις εκατό (35%). Εποµένως, µε συντελεστή 35% θα φορολογηθούν τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 
1/1/2004 � 31/12/2004 ή 1/7/2004 � 30/6/2005. Οµοίως, µε τον ίδιο συντελεστή 35% θα φορολογηθούν τα 
συνολικά καθαρά κέρδη υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου που η έναρξη αυτής αρχίζει πριν την 
1/1/2005, ήτοι, µε 35% θα φορολογηθούν τα συνολικά καθαρά κέρδη των νοµικών προσώπων που έχουν 
διαχειριστικές χρήσεις υπερδωδεκάµηνες, π.χ. 1/2/2003 � 31/12/2004, 1/3/2004 � 31/12/2005. 
  β) Για τα κέρδη των νοµικών αυτών προσώπων, τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές 
περιόδους που αρχίζουν από την 1/1/2005, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε τριάντα δύο τοις εκατό 
(32%). 
  γ) Για τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 
1/1/2006 έως την 31/12/2006, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). 
  δ) Για τα κέρδη των υπόψη νοµικών προσώπων, τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές 
περιόδους που αρχίζουν από την 1/1/2007 και µετά, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%). 

Σ.Α.Τ.Ε. 
  4. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, προστέθηκε στο άρθρο 109 του Κ.Φ.Ε. 
παράγραφος 2, µε την οποία αντιµετωπίζεται ο τρόπος φορολογίας (συντελεστής φορολογίας) των νοµικών 
προσώπων ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, µειώνεται σταδιακά, από τριάντα πέντε τοις εκατό 
(35%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο συντελεστής φορολόγησης των εισοδηµάτων που αποκτούν τα 
ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως 
ακολούθως: 
  α) για το οικονοµικό έτος 2005, τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 
  β) για το οικονοµικό έτος 2006, τριάντα δύο τοις εκατό (32%). 
  γ) για το οικονοµικό έτος 2007, είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). 
  δ) για το οικονοµικό έτος 2008 και επόµενα, σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
  Περαιτέρω, µε τις ίδιες διατάξεις ορίζεται, ότι ειδικά τα εισοδήµατα που αποκτούν από την 
εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών, οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, η Αποστολική ∆ιακονία, 
η Ιερά Μονή Πάτµου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και οι Ιερές Σταυροπηγιακές Μονές Κύπρου, τα ηµεδαπά 
νοµικά πρόσωπα που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγµένα 
κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα, φορολογούνται για το οικονοµικό έτος 2005 
µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ο οποίος µειώνεται σε επτά τοις εκατό (7%) για τα εισοδήµατα 
οικονοµικού έτους 2006 και τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα εισοδήµατα οικονοµικού έτους 2007. Από το 
οικονοµικό έτος 2008 και µετά, τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα θα απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 
  5. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε η περίπτωση γ� της παραγράφου 
4 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε., που αναφέρεται στην έκπτωση του φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, 
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από το φόρο εισοδήµατος που προκύπτει σε βάρος του νοµικού προσώπου µε βάση τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήµατος.  
  Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, όπως και µε τις αντικατασταθείσες, η έκπτωση από τον 
αναλογούντα φόρο του νοµικού προσώπου του ποσού του φόρου που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην 
αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτή και υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα. Επί πλέον, µε τις 
νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στην ηµεδαπή εταιρεία, που εισπράττει µερίσµατα από θυγατρική της 
εταιρεία στην αλλοδαπή, να εκπίπτει από το φόρο που προκύπτει από τη δήλωσή της, όχι µόνο το ποσό φόρου 
που της παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή επί των µερισµάτων, αλλά και το ποσό του φόρου που κατέβαλε η 
αλλοδαπή θυγατρική ως φόρο εισοδήµατος νοµικού προσώπου και το οποίο αναλογεί στα υπόψη µερίσµατα. 
∆ηλαδή, µε τις νέες διατάξεις επεκτείνεται το καθεστώς που ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 
2578/1998 (ενσωµάτωση της 90/435/1990 Οδηγίας περί µητρικών - θυγατρικών στο εσωτερικό µας δίκαιο) και 
το οποίο ισχύει όταν η καταβάλλουσα τα µερίσµατα είναι θυγατρική της ηµεδαπής εταιρείας µε έδρα κάποια 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περιπτώσεις που η αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία έχει έδρα σε χώρα 
εκτός Ε.Ε. Κατόπιν τούτου και δεδοµένου ότι µε βάση την Οδηγία 2003/123/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας 
∆εκεµβρίου 2003 µε την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 90/435/ΕΚ περί µητρικών - θυγατρικών, ως θυγατρική 
εταιρεία θεωρείται η εταιρεία µε έδρα την Ε.Ε. στο κεφάλαιο της οποίας συµµετέχει η ηµεδαπή µε ποσοστό 
20% και άνω, γίνεται δεκτό, ότι για να έχουν εφαρµογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά µε την έκπτωση 
του φόρου εισοδήµατος της αλλοδαπής ανώνυµης εταιρείας από το φόρο εισοδήµατος της µητρικής ελληνικής 
εταιρείας θα πρέπει η τελευταία να συµµετέχει στην εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εταιρεία µε ποσοστό 
τουλάχιστον 20%, διαφορετικά η αλλοδαπή αυτή εταιρεία δεν θεωρείται θυγατρική της ηµεδαπής και η 
τελευταία δικαιούται να εκπέσει από το φόρο εισοδήµατος που προκύπτει από τη δήλωσή της µόνο το φόρο 
µερισµάτων που της παρακρατήθηκε. 
  Τονίζεται ότι µε βάση το τελευταίο εδάφιο της διαλαµβανόµενης παραγράφου, το συνολικό 
ποσό φόρου που δικαιούται να εκπέσει η ηµεδαπή εταιρεία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µεγαλύτερο 
από το ποσό του φόρου που αναλογεί, για τα εισπραχθέντα µερίσµατα, στην Ελλάδα. Εποµένως, αν για 
παράδειγµα ηµεδαπή εταιρεία εισέπραξε από την αλλοδαπή θυγατρική της εταιρεία µερίσµατα που 
αντιστοιχούν σε 500.000 ευρώ και για τα µερίσµατα αυτά η αλλοδαπή εταιρεία κατέβαλε φόρο εισοδήµατος 
νοµικού προσώπου που αντιστοιχεί σε 150.000 ευρώ και επί πλέον παρακράτησε και φόρο µερισµάτων που 
αντιστοιχεί σε 100.000 ευρώ, δεν θα εκπέσει από το φόρο εισοδήµατος 250.000 ευρώ (150.000 + 100.000) αλλά 
µόνο 175.000 ευρώ (500.000 Χ 35%). 
  Περαιτέρω, µε το τρίτο εδάφιο προβλέπεται, ότι αν τα πιο πάνω µερίσµατα έχουν διανεµηθεί 
προηγουµένως από θυγατρική της υπόψη αλλοδαπής εταιρείας και η τελευταία που καταβάλλει τα µερίσµατα 
στην ηµεδαπή δεν έχει προβεί σε παρακράτηση φόρου µερισµάτων ή δεν έχει καταβάλλει η ίδια φόρο 
εισοδήµατος ως νοµικό πρόσωπο, η ηµεδαπή εταιρεία δικαιούται να εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο το 
ποσό φόρου εισοδήµατος, που έχει καταβάλλει η θυγατρική της αλλοδαπής εταιρείας (εγγονή της ηµεδαπής) ή 
που έχει παρακρατήσει για τα υπόψη µερίσµατα, τα οποία τελικά έχουν διανεµηθεί προς την ηµεδαπή εταιρεία. 
  Επισηµαίνεται, ότι αν για τα µερίσµατα που εισέπραξε η ελληνική µητρική εταιρεία έχει 
καταβληθεί φόρος εισοδήµατος τόσο από την αλλοδαπή θυγατρική όσο και από την εγγονή, το ολικά 
εκπιπτόµενο ποσό φόρου από το φόρο εισοδήµατος της ηµεδαπής εµπίπτει στον προαναφερθέντα περιορισµό, 
δηλαδή δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. 
Κατά ρητή δε διατύπωση του νόµου και οι δύο αλλοδαπές εταιρείες µπορεί να έχουν ως έδρα το ίδιο κράτος ή 
διαφορετικό. 
  Για την εφαρµογή των ανωτέρω, µε το τέταρτο εδάφιο καθιερώνεται η συνυποβολή µε τη 
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της ελληνικής εταιρείας βεβαίωσης, η οποία θα εκδίδεται από την αρµόδια 
Φορολογική Αρχή της χώρας στην οποία καταβλήθηκε ο φόρος ή από Ορκωτό Ελεγκτή και θα περιλαµβάνει το 
ύψος του φόρου αυτού για το ποσό του διανεµόµενου µερίσµατος που τελικά αποκτήθηκε από την ηµεδαπή 
εταιρεία. 
  Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε την περίπτωση στ� του άρθρου 33 του 
κοινοποιούµενου νόµου, για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικών ετών 2005 και εποµένων. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
  6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, µειώνεται από δυόµισι τοις εκατό 
(2,50%) σε ενάµισι τοις εκατό (1,50%), η χορηγούµενη µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 110 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) έκπτωση φόρου στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού 
ποσού αυτού µε την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. 
  Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ίδιου 
άρθρου του νόµου αυτού, ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2005 και µετά.  
  7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού προβλέπεται η υπό προϋποθέσεις 
µειωµένη προκαταβολή φόρου εισοδήµατος που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 111 του 
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Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994), για νεοϊδρυόµενα νοµικά πρόσωπα, κερδοσκοπικού ή µη 
χαρακτήρα. 
  Ειδικότερα, προβλέπεται η µείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του ισχύοντος σήµερα 
ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) για τη βεβαίωση προκαταβολής στις τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες 
εταιρείες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών και πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τη βεβαίωση 
προκαταβολής στα λοιπά νοµικά πρόσωπα. Κατά συνέπεια, µετά την εφαρµογή της προβλεπόµενης πιο πάνω 
µείωσης, τα υπόψη ποσοστά διαµορφώνονται σε τριάντα τοις εκατό (30%) και είκοσι επτά και πενήντα τοις 
εκατό (27,50%), αντίστοιχα. ∆ιευκρινίζεται, ότι από το ποσό που προκύπτει, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, θα 
αφαιρούνται στη συνέχεια, τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 111 του Κ.Φ.Ε. 
(παρακρατηθέντες φόροι). 
  Τα ανωτέρω εφαρµόζονται µόνο για νεοϊδρυόµενα νοµικά πρόσωπα, κερδοσκοπικού ή ΜΗ 
χαρακτήρα, τα οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, ιδρύονται από την 
01/01/2005 και µετά. Όσον αφορά ειδικότερα στις επιχειρήσεις, αυτές, κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία και µετά, 
δε θα πρέπει να προέρχονται από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις 
οποιουδήποτε νόµου (π.χ. ν.δ. 1297/1972, ν. 2166/1993, κ.ν. 2190/1920, κλπ.).  
  Τα πιο πάνω µειωµένα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήµατος εφαρµόζονται µόνο για τα 
πρώτα τρία (3) οικονοµικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών του νοµικού προσώπου, η οποία προβλέπεται 
από τις διατάξεις της περίπτωσης α� της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 «περί Κώδικα Φ.Π.Α.» 
(ΦΕΚ 248Α�). Μετά την παρέλευση των τριών (3) πρώτων οικονοµικών ετών από τη δήλωση έναρξης του 
νοµικού προσώπου, η προκαταβολή θα βεβαιώνεται πλέον µε τα ποσοστά που ισχύουν για όλα τα νοµικά 
πρόσωπα, δηλαδή πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), το οποίο αυξάνεται σε εξήντα τοις εκατό (60%) όταν 
πρόκειται για τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών. 
  8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, καθώς  και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 
2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α�), σύµφωνα µε τις οποίες, οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες των οποίων τα κεφάλαια είναι 
επενδυµένα σε αστικά ακίνητα κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και άνω, υποχρεούνται να έχουν 
ονοµαστικές µετοχές για ολόκληρο το µετοχικό τους κεφάλαιο, διαφορετικά υποχρεούνται στην καταβολή 
επιβαλλόµενου προστίµου λόγω µη συµµορφώσεως. Κατά συνέπεια, οι υπόψη εταιρείες δεν υποχρεούνται 
πλέον, από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, δηλαδή από 14-12-2004, σε  ονοµαστικοποίηση του συνόλου των 
µετοχών του µετοχικού τους κεφαλαίου. 
  Η κατάργηση της υποχρέωσης αυτής καταλαµβάνει και όσες υποθέσεις εκκρεµούν ενώπιον 
των φορολογικών αρχών κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και αφορούν στην εφαρµογή των 
καταργούµενων διατάξεων.    

Άρθρο 7 
Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 

 
  1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, µειώνεται σταδιακά ο συντελεστής 
παρακράτησης φόρου εισοδήµατος, από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) που ισχύει σήµερα, σε είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%), στις αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στους τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και 
προνοµιούχες µετοχές που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των ανωνύµων εταιρειών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994), καθώς και στα εισοδήµατα των 
παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25 του ίδιου πιο πάνω νόµου, δηλαδή, στα ποσά που λαµβάνουν οι κάτοχοι 
ιδρυτικών τίτλων κατά την εξαγορά τους από την ανώνυµη εταιρεία, καθώς και στις παροχές σε χρήµα ή σε 
είδος και γενικά στις παροχές χρηµατικής αποτιµήσεως που γίνονται από ανώνυµη εταιρεία προς διευθύνοντες 
ή εντεταλµένους συµβούλους, πρόεδρο και µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κ.α., χωρίς να υπάρχει νόµιµη ή 
συµβατική υποχρέωση. 
  Η πιο πάνω µείωση του συντελεστή παρακράτησης ακολουθεί τη σταδιακή µείωση του 
συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος των ανωνύµων εταιρειών που αναφέρθηκε στο προηγούµενο άρθρο.   
  Ειδικότερα: 
  α) για τα πιο πάνω εισοδήµατα, τα οποία καταβλήθηκαν µέσα στο έτος 2004 ή µε τα οποία 
πιστώθηκαν οι δικαιούχοι µέσα στο ίδιο έτος, η παρακράτηση φόρου πρέπει να έχει γίνει µε συντελεστή τριάντα 
πέντε τοις εκατό (35%).  

Σ.Α.Τ.Ε. 
  β) για τα ίδια εισοδήµατα, που θα καταβληθούν ή µε τα οποία θα πιστωθούν οι δικαιούχοι από 
1-1-2005 έως 31-12-2005, η παρακράτηση θα γίνεται µε συντελεστή τριάντα δύο τοις εκατό (32%).  
  γ) για τα εισοδήµατα αυτά, που θα καταβληθούν ή µε τα οποία θα πιστωθούν οι δικαιούχοι 
από 1-1-2006 έως 31-12-2006, η παρακράτηση θα γίνεται µε συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%), και   
  δ) για τα ίδια εισοδήµατα, που θα καταβάλλονται ή µε τα οποία θα πιστώνονται οι δικαιούχοι 
από 1-1-2007 και µετά, η παρακράτηση θα γίνεται µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).  
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  2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, µειώνεται σταδιακά ο 
προβλεπόµενος από τις διατάξεις της περίπτωσης α� της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος συντελεστής παρακράτησης φόρου εισοδήµατος, από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) που ισχύει 
σήµερα, σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που επιβάλλεται στους µισθούς που καταβάλλονται στα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας ή στους µισθούς των εταίρων της Ε.Π.Ε., οι οποίοι θεωρούνται για 
τους δικαιούχους ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις κατ� εφαρµογή των διατάξεων της περιπτ. στ� της 
παρ. 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. Κατά συνέπεια, κατά την καταβολή µισθού από την ανώνυµη εταιρεία στα 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης µίσθωσης 
εργασίας ή εντολής εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι ασφαλισµένα σε 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο πλην του Ι.Κ.Α., καθώς και µισθού και κάθε είδους απολαβών 
από εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που της παρέχουν, εφόσον και πάλι οι 
εταίροι είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο πλην του Ι.Κ.Α., ο συντελεστής 
της διενεργούµενης παρακράτησης διαµορφώνεται σταδιακά ως εξής:   
  α) για τα ποσά που καταβλήθηκαν ή µε τα οποία πιστώθηκαν οι δικαιούχοι µέσα στο έτος 
2004, η παρακράτηση φόρου έπρεπε να γίνει µε συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).  
  β) για τα ποσά που θα καταβληθούν µέσα στο έτος 2005, η παρακράτηση θα γίνει µε 
συντελεστή τριάντα δύο τοις εκατό (32%).  
  γ) για τα ποσά που θα καταβληθούν µέσα στο έτος 2006, η παρακράτηση θα γίνει µε 
συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%), και   
  δ) για τα ποσά που θα καταβάλλονται από 1-1-2007 και µετά, η παρακράτηση θα γίνεται µε 
συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
 

Άρθρο 8 
Εισοδήµατα από κινητές αξίες 

 
  1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η περίπτωση ι� της παραγράφου 
3 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε.  Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, όπως και µε τις αντικατασταθείσες, η απαλλαγή 
από το φόρο εισοδήµατος των κερδών που διανέµουν κάθε χρόνο τα ηµεδαπά αµοιβαία κεφάλαια και τα 
ηµεδαπά αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων, καθώς και της πρόσθετης αξίας που αποκτούν οι µεριδιούχοι τους από 
την εξαγορά µεριδίων σε τιµή ανώτερη από την τιµή κτήσης τους µε µοναδική διαφορά, ότι µε τις νέες 
διατάξεις γίνεται αναφορά στα αµοιβαία κεφάλαια του ν.3283/2004 αντί του ν.1969/1991, που αναφερόταν στις 
προηγούµενες διατάξεις. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται λόγω τροποποίησης της νοµοθεσίας που ισχύει στα 
αµοιβαία κεφάλαια (ν. 3283/2004). 
  Επίσης, επαναλαµβάνεται η απαλλαγή από τη φορολογία, των πιο πάνω εισοδηµάτων που 
προκύπτουν από αµοιβαία κεφάλαια τα οποία είναι εγκατεστηµένα (συστηµένα) σε άλλο κράτος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος, οι διαλαµβανόµενες απαλλαγές επεκτείνονται και στα ίδια εισοδήµατα που 
προκύπτουν από αµοιβαία που είναι εγκατεστηµένα σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου/ 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ).   
  Η ρύθµιση έγινε στα πλαίσια εναρµόνισης των διατάξεων του ν. 2238/1994 µε τη Συµφωνία 
για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών που είναι 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) (σήµερα Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνεστάϊν), η 
οποία κυρώθηκε µε τις διατάξεις του ν. 2155/1993. Λόγω της απαλλαγής αυτής, οι µεσολαβούσες τράπεζες δεν 
θα προβαίνουν πλέον σε παρακράτηση φόρου 20% για τα πιο πάνω εισοδήµατα που αποκτούν κάτοικοι 
Ελλάδος, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
  Σηµειώνεται, ότι αν δικαιούχος των υπόψη εισοδηµάτων είναι νοµικό πρόσωπο της παρ. 1 του 
άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λ.π.) θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. 
δηλαδή, το µέρος αυτών που αντιστοιχεί στα διανεµόµενα κέρδη, φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις. 
  2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. Με τις νέες αυτές διατάξεις καθιερώνεται ενιαίος συντελεστής 
αυτοτελούς φορολόγησης δέκα τοις εκατό (10%) για τα εισοδήµατα από τόκους καταθέσεων, από τόκους 
οµολογιακών δανείων του ∆ηµοσίου και στα εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις REPOS.  
  Κατά συνέπεια, η φορολογία των τόκων καταθέσεων µειώνεται από δεκαπέντε πέντε τοις 
εκατό (15%) σε δέκα τοις εκατό (10%), ενώ αυξάνεται η φορολογία των εισοδηµάτων από πράξεις REPOS και 
REVERSE REPOS από επτά τοις εκατό (7%) σε δέκα τοις εκατό (10%). 

Σ.Α.Τ.Ε. 
  Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ο χρόνος έναρξης 
ισχύος των νέων συντελεστών φορολογίας για τα εισοδήµατα που προέρχονται από τόκους καταθέσεων και από 
πράξεις REPOS. Ειδικότερα, ο νέος συντελεστής φορολόγησης δέκα τοις εκατό (10%) εφαρµόζεται στα ποσά 
των τόκων από καταθέσεις που λογίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. Εξαίρεση αποτελούν τα ποσά 
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των τόκων τα οποία προέρχονται από προθεσµιακές καταθέσεις που έχουν συναφθεί µέχρι και την 31η 
∆εκεµβρίου 2004 και για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την πρώτη ανανέωσή τους µετά την 
ηµεροµηνία αυτή, οι οποίοι υπάγονται στην αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%). 
  Για τα εισοδήµατα από πράξεις REPOS και REVERSE REPOS, ο συντελεστής δέκα τοις 
εκατό (10%) ισχύει για εισοδήµατα τα οποία προκύπτουν από συµβάσεις που συνάπτονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 και µετά. Αντίθετα, τα εισοδήµατα αυτά που προκύπτουν από πράξεις οι οποίες έχουν 
συναφθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2005, εξακολουθούν να φορολογούνται µε συντελεστή επτά τοις εκατό (7%).  
 

Άρθρο 9 
∆απάνες επιχειρήσεων 

 
  1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η πρώτη περίοδος 
της περ. α� της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.  Η ρύθµιση αυτή έγινε για 
λόγους νοµοτεχνικούς, µετά την προσθήκη, µε την παράγραφο 15 του άρθρου αυτού, νέας παραγράφου 18 στο 
άρθρο 31, η οποία αναλύεται διεξοδικά πιο κάτω. 
  2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο 
της υποπερ. δδ� της περ. α� της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Με τις νέες αυτές διατάξεις ορίζεται 
ως ανώτατο όριο εκπιπτόµενων δαπανών ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για οµαδική ασφάλιση 
ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, το ποσό των 1.500 ευρώ, αντί ποσοστού 10% του 
αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 που ισχύει για 
µισθωτό χωρίς τέκνο. Το νέο αυτό όριο ανά ασφαλιζόµενο  ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ� του άρθρου 
33 του κοινοποιούµενου νόµου, για ασφάλιστρα που καταβάλλονται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά.  

Σ.Α.Τ.Ε. 
  3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται τα δύο πρώτα 
εδάφια της περίπτωσης θ� της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., σχετικά µε την απόσβεση των 
επισφαλών απαιτήσεων. Με τις νέες αυτές διατάξεις, επανέρχεται καταρχήν το καθεστώς που είχε θεσπισθεί µε 
το ν. 2065/1992, µε ορισµένες τροποποιήσεις, δηλαδή ο σχηµατισµός πρόβλεψης από τις επιχειρήσεις, 
ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι επισφαλείς απαιτήσεις.  
  Ειδικότερα, καθιερώνεται ο σχηµατισµός πρόβλεψης, η οποία αναγνωρίζεται φορολογικά για 
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της 
αναγραφόµενης αξίας στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευµατίες (εσωτερικού και 
εξωτερικού), αφού προηγουµένως αφαιρεθούν οι επιστροφές ή εκπτώσεις που προκύπτουν από τα βιβλία, τα 
έσοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί από πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο, δήµους και 
κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Ν.Π.∆.∆. λόγω της 
φερεγγυότητας των πελατών αυτών, καθώς και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών, ο φόρος 
κατανάλωσης καπνού και οι λοιποί φόροι που εµπεριέχονται στην τιµή πώλησης. Εποµένως, για τον 
υπολογισµό της πρόβλεψης δεν λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα από λιανικές πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς 
ιδιώτες, έστω και αν αυτά έχουν πραγµατοποιηθεί µε πίστωση του τιµήµατος και οι χονδρικές πωλήσεις για τις 
οποίες δεν έχει εκδοθεί τιµολόγιο πώλησης (π.χ. πώληση επαγγελµατικού αυτοκινήτου µε συµβολαιογραφική 
πράξη).  Αντίθετα, για το σχηµατισµό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων από τις επιχειρήσεις που τηρούν 
πρόσθετα βιβλία, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, και τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και οι οποίες, 
για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε άλλους επιτηδευµατίες, εκδίδουν Α.Π.Υ., θα λαµβάνονται υπόψη οι 
παρεχόµενες υπηρεσίες προς επιτηδευµατίες, έστω και αν για τις υπηρεσίες αυτές δεν έχουν εκδοθεί τιµολόγια. 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι επειδή ο Φ.Π.Α. µε τον οποίο επιβαρύνονται οι πωλήσεις ή οι υπηρεσίες, δεν 
αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης, αυτός δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην αξία των τιµολογίων 
επί της οποίας υπολογίζεται η πρόβλεψη.   
  Οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν για τη διάθεση των προϊόντων τους αντιπροσώπους, προς 
τους οποίους στέλνουν τα εµπορεύµατά τους µε δελτίο αποστολής και στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση 
εκκαθαρίσεων, δεν δικαιούνται για τις πωλήσεις αυτές να ενεργούν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, αφού 
δεν εκδίδεται τιµολόγιο πώλησης, όπως απαιτούν οι προαναφερθείσες διατάξεις (1122241/2246/Α0012/ 
ΠΟΛ.1238/1994 εγκύκλιός µας). 
  Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης - 
αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης 
συνδροµητικών τηλεοπτικών σταθµών, το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται µε ποσοστό 1% επί της αξίας των 
υπηρεσιών ή συνδροµητικών που αναγράφεται στα εκδιδόµενα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., στοιχεία 
προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες, µε εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το ∆ηµόσιο, δήµους και κοινότητες, 
δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 
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  Με το ίδιο ποσοστό (1%) θα υπολογίζουν πρόβλεψη και οι εµπορικές επιχειρήσεις για τις 
λιανικές πωλήσεις επί πιστώσει διαρκών καταναλωτικών αγαθών, που περιλαµβάνονται στους µε αριθµό 501 - 
503, 521 - 528 και 721 - 726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισµών των 
ετών 1993 - 1994 της Ε.Σ.Υ.Ε. Η πρόβλεψη αυτή θα υπολογίζεται επί της αναγραφόµενης στις αποδείξεις 
λιανικής πώλησης αξίας, µε την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριµένα το είδος, η 
ποσότητα και η αξία των συγκεκριµένων αγαθών. 
  Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόµενο µε το ποσό 
της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εµφανίζεται στα τηρούµενα 
βιβλία της επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού 
«Πελάτες», όπως αυτό εµφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Για τον υπολογισµό του χρεωστικού 
υπολοίπου των πελατών δεν περιλαµβάνονται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το ∆ηµόσιο, δήµους ή κοινότητες, 
δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 
καθόσον οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως. Επίσης, δεν λαµβάνεται υπόψη το υπόλοιπο 
του λογαριασµού «Γραµµάτια εισπρακτέα», καθόσον ρητά στο νόµο αναφέρεται µόνο το χρεωστικό υπόλοιπο 
του λογαριασµού «Πελάτες». Αντίθετα, για τον υπολογισµό του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού 
«πελάτες» αφαιρούνται επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων, ενώ οι προκαταβολές πελατών δεν λαµβάνονται 
υπόψη, καθόσον αυτές καταχωρούνται σε λογαριασµό παθητικού (Γνωµ. ΕΣΥΛ 228/1994).  
  Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εµφανίζεται, κατά 
ρητή διατύπωση των διατάξεων του κοινοποιούµενου νόµου, στα τηρούµενα βιβλία αυτών σε ειδικό 
λογαριασµό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Η εµφάνιση της πρόβλεψης αυτής στα βιβλία 
της επιχείρησης στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης θα γίνεται ως εξής: 
  ΕΓΛΣ Λογ. 83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
                       83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
                    Σε Λογ. 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  
     44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
  Περαιτέρω, η διαγραφή των ανεπίδεκτων εισπράξεως πελατών γίνεται µε χρέωση του 
λογαριασµού 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» µε πίστωση των λογαριασµών των απαιτήσεων, 
όταν αυτές καταστούν ανεπίδεκτες εισπράξεως.  

Σ.Α.Τ.Ε. 
  Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα, η 
επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς, ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό 
της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Επίσης, για τους πελάτες αυτούς που 
διαγράφονται χωρίς να ασκηθούν ένδικα µέσα, η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση µε πλήρη 
στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, το επάγγελµα, η 
διεύθυνση, η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και ο αριθµός φορολογικού µητρώου του πελάτη, καθώς και το 
διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρµόδια για τη φορολογία της επιχείρησης ∆.Ο.Υ. 
σε 3 αντίγραφα, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 20 του π.δ. 186/1992. 
  Ο χαρακτηρισµός και η διαγραφή ορισµένων πελατών ως επισφαλών είναι θέµα που κρίνεται 
από την επιχείρηση, µε βάση τα στοιχεία και έγγραφα που έχει στη διάθεσή της και δεν ερευνάται κατά το 
διενεργούµενο έλεγχο στην επιχείρηση εκ µέρους της Φορολογούσας Αρχής, αν πράγµατι οι διαγραφέντες 
πελάτες είναι επισφαλείς ή όχι. Στην περίπτωση όµως που κάποιος πελάτης κρίθηκε από την επιχείρηση ως 
επισφαλής και προέβη στη διαγραφή αυτού και στη συνέχεια, το ποσό της απαίτησής του εισπραχθεί, η 
επιχείρηση έχει υποχρέωση να µεταφέρει το ποσό που εισέπραξε στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
  Πέραν της σχηµατιζόµενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν 
αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, εκτός αν το 
ποσό των πράγµατι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα, είναι 
µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρµογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης (πτώχευση του 
πελάτου και δεν υφίσταται πτωχευτική περιουσία για την ικανοποίηση της απαίτησης). Στην περίπτωση αυτή, 
το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηµατισθείσα πρόβλεψη, µπορεί να αποσβεσθεί στη 
διαχειριστική αυτή χρήση µε οριστικές εγγραφές. Είναι αυτονόητο ότι τα αναφερόµενα πιο πάνω αφορούν 
στην απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, που έχουν προέλθει από πελάτες µόνο, καθόσον ο υπολογισµός των 
αποσβέσεων υπολογίζεται επί της αξίας των εκδοθέντων τιµολογίων πωλήσεως. Αν υπάρχει ζηµία από άλλη 
αιτία, αυτή θα εκπίπτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης η� της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 
Κ.Φ.Ε., εφόσον συνιστά απώλεια κεφαλαίου. 
  Τέλος, µε τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων προβλέπεται, ότι το ποσό της πρόβλεψης 
που εµφανίζεται στο λογαριασµό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», δεν υπόκειται σε φορολογία 
εισοδήµατος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενοµένης από τη διαχειριστική περίοδο 2005 
υφίσταται στον ως άνω λογαριασµό υπόλοιπο λόγω του γεγονότος ότι στο διάστηµα της πενταετίας τα ποσά 
των επισφαλών απαιτήσεων που διαγράφηκαν δεν κάλυψαν ολόκληρο το ποσό της σχηµατισθείσας πρόβλεψης 
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στο διάστηµα αυτό. Το υπόλοιπο αυτό ποσό µεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόµενης διαχειριστικής 
περιόδου, υποκείµενο σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις. 
  Συνεπώς, κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης αυτής θα ληφθούν υπόψη τα ποσά των 
προβλέψεων που σχηµάτισε και εµφάνισε στα βιβλία της η επιχείρηση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις 
διατάξεις του νόµου αυτού στις πέντε πρώτες διαχειριστικές χρήσεις αρχής γενοµένης από τη χρήση 2005, ήτοι 
το σύνολο των προβλέψεων των χρήσεων 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 και περαιτέρω, τα ποσά αυτά θα 
µειωθούν µε τις διαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις στις πιο πάνω χρήσεις. Αν στο τέλος της διαχειριστικής 
χρήσης 2009 (τέλος πενταετίας) στο λογαριασµό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» µε 31/12/2009 
υπάρξει υπόλοιπο ποσό πρόβλεψης, το ποσό αυτό µεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόµενης 
διαχειριστικής χρήσης, δηλαδή στη χρήση 2010 και φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις συναθροιζόµενο µε 
τα λοιπά φορολογούµενα έσοδα της επιχείρησης. 
  Όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω έχουν εφαρµογή για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά.   
  4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση 
µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), στο ποσό του αποθεµατικού «Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις» του πρώτου ισολογισµού που θα συντάξουν οι επιχειρήσεις µετά την 30η ∆εκεµβρίου 2004, λόγω 
µη επαληθεύσεως των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. ∆ηλαδή, σε φορολογία υπόκειται το ποσό της 
πρόβλεψης που είχαν σχηµατίσει οι επιχειρήσεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων µε βάση τις διατάξεις 
της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτές ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους µε το ν. 
3091/2002, µε τον οποίο, ως γνωστόν, είχε καθιερωθεί η απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων µέσω οριστικών 
εγγραφών για τις χρήσεις 2003 και 2004. ∆ιευκρινίζεται, ότι επειδή οι επιχειρήσεις κατά την απόσβεση των 
επισφαλών απαιτήσεων µε οριστικές εγγραφές, υποχρεούντο, εφόσον εµφάνιζαν στα βιβλία τους υπόλοιπο 
(αναπόσβεστο) του ανωτέρω λογαριασµού προβλέψεων, να αποσβέσουν πρώτα το υπόλοιπο του λογαριασµού 
αυτού µε βάση τα οριζόµενα στην αριθ. 1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ.1133/2003 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του 
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε (1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ.1038/2003 εγκύκλιος), δεν µπορούν να µειώσουν το 
υπόλοιπο του υπόψη λογαριασµού αυθαίρετα (αδικαιολόγητα) µε τυχόν πελάτες που κατά την κρίση τους 
θεωρούν ανεπίδεκτους είσπραξης, αλλά µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ως άνω Απόφασης και 
στη συνέχεια βέβαια να υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) το υπόλοιπο. 
  Εποµένως, αν η επιχείρηση κλείνει ισολογισµό µε 31/12, θα ληφθεί υπόψη κατ' αρχήν το 
ποσό του αποθεµατικού που εµφάνιζε στα βιβλία της µε 31/12/2002 στο λογαριασµό 44.11 «Προβλέψεις για 
επισφαλείς απαιτήσεις». 

Σ.Α.Τ.Ε. 
  Το ποσό αυτό θα µειωθεί µόνο µε τις διενεργηθείσες κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 
διαγραφές επισφαλών πελατών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΠΟΛ.1133/2003 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών (διαγραφή πελατών για τους οποίους έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα µέσα, 
διαγραφή µικροαπαιτήσεων µέχρι 150 ευρώ κλπ.). 
  Τυχόν υπόλοιπο που αποµένει και εµφανίζεται στον ισολογισµό µε 31/12/2004 δεν 
µεταφέρεται σε καµία περίπτωση στα αποτελέσµατα προκειµένου να µειώσει τυχόν ζηµίες της χρήσης, αλλά 
φορολογείται σε κάθε περίπτωση αυτοτελώς µε συντελεστή 25%. 
  Επειδή είναι ενδεχόµενο, ορισµένες επιχειρήσεις να έχουν εµφανίσει στο λογαριασµό των 
προβλέψεων, ποσό µεγαλύτερο από αυτό που προέκυπτε µε την εφαρµογή των ποσοστών 1% και 0,5% που 
προβλεπόταν από το νόµο, αλλά µε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος να είχαν αναµορφώσει τα 
αποτελέσµατα µε την προσθήκη των επιπλέον ποσών, είναι αυτονόητο ότι τα επιπλέον αυτά ποσά, παρά το 
γεγονός ότι εµφανίζονται στο υπόλοιπο του υπόψη λογαριασµού προβλέψεων, δεν θα υπαχθούν εκ νέου σε 
φορολογία µε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) γιατί θα είχαµε επιβολή διπλής φορολογίας στο ίδιο εισόδηµα. 
  Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης, 
των µετόχων κλπ. Η καταβολή του φόρου γίνεται µε την υποβολή δήλωσης εντός 2 µηνών από τη λήξη της 
προθεσµίας σύνταξης του ισολογισµού, η οποία ορίζεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. Ο 
φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες διµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η µεν πρώτη µε την υποβολή της δήλωσης, οι 
δε υπόλοιπες δύο, µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των αντίστοιχων δύο 
διµήνων. ∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του πιο πάνω ποσού φόρου θεωρείται ως µη 
υποβληθείσα και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής του 
εναποµείναντος ποσού, δεν οφείλεται περαιτέρω φόρος εισοδήµατος. 
  Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης, για την απόδοση του φόρου 25%, 
εφαρµόζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι διατάξεις των 
άρθρων 66 έως 71, 74, 75 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, του ν. 2523/1997 και του ν. 
2717/1999.  
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  5. Με την παράγραφο 5 αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της περ. β� της παραγράφου 1 
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Με τις νέες διατάξεις αυξήθηκε από 1.400 κ.ε σε 1.600 κ.ε το ανώτατο όριο του 
κυλινδρισµού επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ για τα οποία οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, 
κυκλοφορίας, αποσβέσεων και µισθωµάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
εκπίπτουν µέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιµοποιούνται για τις 
ανάγκες της επιχείρησης. 
  Σηµειώνεται ότι και µετά την τροποποίηση αυτή, συνεχίζουν τα µισθώµατα που καταβάλλουν 
οι επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων να εκπίπτουν στο σύνολό τους (χωρίς τον ανωτέρω 
περιορισµό). 
  Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την περ. ζ� του άρθρου 33 του κοινοποιούµενου νόµου για 
δαπάνες που πραγµατοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και 
µετά. 
  6. Με την παράγραφο 6 αυξήθηκε από 600 ευρώ σε 1.200 ευρώ το ανώτατο όριο αξίας των 
παγίων στοιχείων, που µπορούν να αποσβεσθούν εφάπαξ µέσα στη χρήση κατά την οποία για πρώτη φορά 
χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. 
  Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την περ. ζ� του άρθρου 33 του ν. 3296/2004 για πάγια 
στοιχεία που αποκτώνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
  7. Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις του ν. 3091/2002 (άρθρο 5, παρ. 6) και του π.δ. 
299/2003 καθιερώθηκε ο χαµηλός και ο ανώτατος συντελεστής απόσβεσης για κάθε πάγιο στοιχείο και η 
χρησιµοποίηση του ενός από τους δύο είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης, αλλά ο επιλεγόµενος για 
πρώτη φορά συντελεστής θα πρέπει να ακολουθείται πάγια και στις επόµενες χρήσεις και να αφορά όλα τα 
πάγια στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
  Τώρα πλέον µε την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε το πέµπτο εδάφιο της 
περίπτ. στ� της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. και µε τις νέες διατάξεις επαναλαµβάνονται τα ανωτέρω και επί 
πλέον, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν και οποιονδήποτε ενδιάµεσο, µεταξύ του 
ανώτερου και κατώτερου, συντελεστή απόσβεσης, αλλά µε την προϋπόθεση ότι ο επιλεγόµενος αυτός 
συντελεστής για πρώτη φορά θα εφαρµόζεται µόνιµα και στις επόµενες διαχειριστικές περιόδους µέχρι την 
ολοσχερή απόσβεση του παγίου στοιχείου. Επίσης, θα αφορά όλα τα πάγια στοιχεία της ίδιας κατηγορίας, όπως 
συµβαίνει και µε την εφαρµογή και του χαµηλού ή ανωτάτου συντελεστή απόσβεσης. 
  Επειδή οι συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται από το π.δ. 299/2003, αλλά και αυτοί που 
ορίζονταν από τα προϊσχύσαντα προεδρικά διατάγµατα είναι ακέραιοι, είναι  προφανές ότι και οι νέες διατάξεις 
του ν. 3296/2004 αναφέρονται σε ακέραιους συντελεστές απόσβεσης και εποµένως ο επιλεγόµενος από την 
επιχείρηση συντελεστής απόσβεσης δεν µπορεί να είναι δεκαδικός. 
  Τα πιο πάνω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ� του άρθρου 33 του ν.3296/2004, 
για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 
και µετά. Εποµένως, καταλαµβάνουν και τα πάγια στοιχεία που υφίστανται στις επιχειρήσεις κατά το χρόνο 
δηµοσίευσης του νόµου. 
  8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια 
στην περίπτωση ια� της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, οι οποίες αναφέρονται στην έκπτωση 
δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.  
  Με τις νέες αυτές διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν 
δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, πέραν της έκπτωσης αυτών από τα ακαθάριστα έσοδά τους, 
να αφαιρούν περαιτέρω και ποσοστό 50% των δαπανών αυτών που πραγµατοποίησαν µέσα στη χρήση και από 
τα καθαρά κέρδη αυτής προκειµένου για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών.  
  Η αφαίρεση αυτή θα γίνεται µόνον όταν οι υπόψη δαπάνες της οικείας χρήσης έχουν υπερβεί 
το µέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγµατοποίησε η επιχείρηση κατά τις δύο προηγούµενες χρήσεις. 
Ως δαπάνες που µπορούν να αφαιρεθούν σύµφωνα µε τα πιο πάνω, είναι αυτές που ορίζονται στην απόφαση του 
Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 12962/3.11.1987 (ΦΕΚ 734Β'/22.12.1987), και τις οποίες 
έχουµε γνωστοποιήσει µε την 1077160/10691/Β0012/ΠΟΛ.1228/20.9.2002 εγκύκλιο. Για το σκοπό αυτό, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των δαπανών αυτών είναι η πιστοποίηση µε σχετική βεβαίωση που 
θα χορηγείται για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Ανάπτυξης, του είδους των δαπανών και του χρόνου 
πραγµατοποίησής τους.  
  Την έκπτωση δικαιούνται και οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
Επίσης, όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή µε την οποία λειτουργούν (Α.Ε., δηµόσιες 
επιχειρήσεις, Ε.Π.Ε., συνεταιρισµοί, προσωπικές εταιρείες, ατοµικές επιχειρήσεις, κλπ.). 
  Η αφαίρεση του 50% των πιο πάνω δαπανών θα γίνεται, κατά ρητή διατύπωση του νόµου, 
από τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. Εποµένως, η αφαίρεση θα 
γίνεται από τα κέρδη που προκύπτουν µετά τη λογιστική αναµόρφωση µε τις ΜΗ αναγνωριζόµενες προς 
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έκπτωση δαπάνες. Επειδή δε ο νόµος ορίζει, ότι η αφαίρεση γίνεται από τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης, 
συνάγεται, ότι σε περίπτωση που υφίσταται υπόλοιπο ζηµίας παρελθουσών χρήσεων για µεταφορά, θα γίνεται 
πρώτα ο συµψηφισµός της ζηµίας αυτής και από το προκύπτον υπόλοιπο καθαρών κερδών θα γίνεται η 
αφαίρεση των υπόψη δαπανών. 
  Αν πρόκειται για Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή συνεταιρισµό, που έχουν και αφορολόγητα έσοδα ή 
εισοδήµατα φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο στο όνοµά τους, η αφαίρεση του 50% των πιο πάνω δαπανών θα 
γίνεται από τα κέρδη που προκύπτουν µετά την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
106 του Κ.Φ.Ε. 
  Στην περίπτωση κατά την οποία, µετά τη µείωση των φορολογητέων κερδών της επιχείρησης 
µε τις πιο πάνω δαπάνες, προκύπτει ζηµία, αυτή µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα κέρδη των πέντε (5) 
επόµενων οικονοµικών ετών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.  
  Τέλος, επειδή ο νόµος ορίζει, ότι η αφαίρεση των εν λόγω δαπανών, γίνεται από τα 
φορολογητέα (καθαρά) κέρδη της επιχείρησης, συνάγεται, ότι σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποια χρήση η 
επιχείρηση δεν έχει φορολογητέα κέρδη αλλά ζηµία, τότε αυτή δεν δικαιούται να προσαυξήσει τη ζηµία της µε 
το 50% των πιο πάνω δαπανών. 
  Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, για δαπάνες 
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2008. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
  9. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 τροποποιούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ι� της 
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., σχετικά µε την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων, των αποζηµιώσεων ή των δικαιωµάτων που καταβάλλουν για τη χρησιµοποίηση τεχνικής 
βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σηµάτων σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής 
ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωµάτων.  
  Με βάση τις νέες αυτές διατάξεις, για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων των πιο πάνω δικαιωµάτων και αποζηµιώσεων που καταβάλλουν σε αλλοδαπούς οργανισµούς ή 
επιχειρήσεις, µε εξαίρεση αυτά που καταβάλλουν σε εξωχώριες εταιρείες, των οποίων δεν αναγνωρίζεται η 
έκπτωση σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., θα έχουν εφαρµογή τα εξής: 
  α. Η υποχρέωση καταβολής των αποζηµιώσεων και των δικαιωµάτων αυτών, θα πρέπει να 
προκύπτει, τόσο από έγγραφη σύµβαση µεταξύ της ηµεδαπής επιχείρησης και του αλλοδαπού  οργανισµού ή 
επιχείρησης, όσο και από το τιµολόγιο που εκδίδουν αυτοί.  
  β. Να έχει αποδοθεί από την ηµεδαπή επιχείρηση ο φόρος, τον οποίο έχει υποχρέωση να 
παρακρατήσει κατά την καταβολή ή πίστωση των υπόψη δικαιωµάτων ή αποζηµιώσεων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ή  µε βάση την οικεία διµερή σύµβαση περί αποφυγής της 
διπλής φορολογίας, αν υφίσταται µεταξύ της Ελλάδος και της χώρας στην οποία καταβάλλονται τα δικαιώµατα 
ή οι αποζηµιώσεις. Όταν τα ποσά δεν έχουν καταβληθεί µέσα στην οικεία διαχειριστική περίοδο, µπορούν να 
εκπεσθούν από τα ακαθάριστα έσοδά της µόνον όταν η πίστωση έχει γίνει στο όνοµα του αλλοδαπού 
δικαιούχου µέχρι τη λήξη της προθεσµίας κλεισίµατος του ισολογισµού της εν λόγω χρήσης. Στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να έχει αποδοθεί ο οφειλόµενος φόρος. 
  γ. Να έχει προηγηθεί προέγκριση από Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό στο 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, στις πιο κάτω αναφερόµενες περιπτώσεις:  
  i. Όταν τα δικαιώµατα και οι αποζηµιώσεις, ανεξάρτητα από το ύψος των σχετικών ποσών, 
καταβάλλονται από εµπορικές επιχειρήσεις ή από µικτές επιχειρήσεις σε άλλες εµπορικές ή µικτές επιχειρήσεις 
της αλλοδαπής, κατά το µέρος όµως που αυτά αφορούν στον εµπορικό τους κλάδο, και αναφέρονται σε σήµατα, 
µεθόδους εµπορίας ή διανοµής, καθώς και άλλα συναφή δικαιώµατα. Σε περιπτώσεις που καταβάλλονται 
δικαιώµατα και αποζηµιώσεις τα οποία όµως έχουν ενσωµατωθεί και στην τιµή πώλησης των προϊόντων, αυτά 
δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, καθόσον δεν νοείται η καταβολή � πέραν του τιµήµατος των 
προϊόντων � και δικαιωµάτων στην επιχείρηση από την οποία αγοράζονται, αφού το κόστος ανάπτυξης και 
βελτίωσης των προϊόντων λαµβάνεται υπόψη στον προσδιορισµό της τιµής πώλησης 
(1047166/10364/Β0012/ΠΟΛ.1142/1997 εγκύκλιος). 
  ii. Όταν τα ποσά αυτά καταβάλλονται από επιχειρήσεις µε διαφορετικό αντικείµενο εργασιών 
(βιοµηχανικές, µεταλλευτικές, κλπ.) σε:  
  αα. Μητρικές τους επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στην αλλοδαπή.  
  ββ. Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όµιλο. ∆ύο επιχειρήσεις 
θεωρούνται ότι ανήκουν στον ίδιο όµιλο, εάν κάποια από αυτές συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα στη διοίκηση, στον 
έλεγχο ή στο κεφάλαιο της άλλης ή τα ίδια πρόσωπα συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή 
στο κεφάλαιο αµφοτέρων των επιχειρήσεων. 
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  Στις αναφερόµενες πιο πάνω υποπεριπτώσεις αα� και ββ�, προέγκριση των σχετικών 
δικαιωµάτων ή αποζηµιώσεων απαιτείται µόνον εφόσον τα ποσά αυτών υπερβαίνουν το 4% των ακαθαρίστων 
εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριµένου δικαιώµατος και µέχρι 500.000 ευρώ ετησίως. 
  Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από ένα σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως 
Πρόεδρο και µέλη αυτής τους Γενικούς ∆ιευθυντές Ελέγχων και Φορολογίας του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, έναν ορκωτό ελεγκτή και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών. Η σύνθεση 
της υπόψη Επιτροπής, όπως και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της 
(δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίζονται σε αυτή για την έκδοση των αποφάσεών της, κλπ.), θα 
καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για τις αποφάσεις της θα έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 2717/1999, περί Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (λ.χ. για την άσκηση προσφυγής, 
κλπ.). 
  Τα αναγνωριζόµενα σε κάθε περίπτωση ποσά που καταβάλλονται δεν µπορεί να είναι 
ανώτερα από το µέσο όρο των ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις του ίδιου οµίλου άλλων χωρών 
προς εταιρεία του αυτού οµίλου. 
  Όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν έχουν εφαρµογή για τα πνευµατικά, συγγενικά και 
συναφή δικαιώµατα, στην έννοια των οποίων εντάσσονται και τα συγγραφικά δικαιώµατα, που καταβάλλονται 
σε τρίτους. ∆ηλαδή, τα δικαιώµατα που καταβάλλονται από εµπορικές ή βιοµηχανικές επιχειρήσεις προς 
εταιρείες του οµίλου στον οποίο ανήκουν µε σκοπό την εν συνεχεία καταβολή τους από αυτές προς τον τελικό 
δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίζει, αν της ζητηθεί από τον έλεγχο, 
κάθε αναγκαίο έγγραφο που να αποδεικνύει την είσπραξη και το ύψος του εισπραχθέντος ποσού από τον τελικό 
αποδέκτη της καταβολής (1047166/10364/Β0012/ ΠΟΛ.1142/1997 εγκύκλιος).  
  Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού, για ποσά 
δικαιωµάτων ή αποζηµιώσεων που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
  10. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 τροποποιούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ιη� της 
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., σχετικά µε την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα µίας επιχείρησης, 
των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και γενικά άλλων υπηρεσιών, που κατά 
περίπτωση παρέχονται από άλλες επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο ηµεδαπό ή αλλοδαπό όµιλο ή ακόµη και 
από τρίτες - µη ανήκουσες στον όµιλο - επιχειρήσεις για σκοπούς που σχετίζονται µε τα γενικότερα συµφέροντα 
του οµίλου. 
  Τα πιο πάνω έξοδα εκπίπτουν εφόσον και στο βαθµό που η πραγµατοποίησή τους συµβάλλει 
στη δηµιουργία φορολογητέου για την καταβάλλουσα επιχείρηση εισοδήµατος. Εποµένως, δαπάνες προβολής, 
διάθεσης, κλπ. ενός προϊόντος µε τις οποίες επιβαρύνεται µία ηµεδαπή επιχείρηση, µέλος πολυεθνικού οµίλου, 
το οποίο όµως δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της. 
  Με τις νέες αυτές διατάξεις προβλέπεται, ότι τα πιο πάνω ποσά, όταν καταβάλλονται σε 
αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισµούς, µε εξαίρεση αυτά τα οποία καταβάλλονται σε εξωχώρια εταιρεία, 
εφόσον υπερβαίνουν το 5% των αντίστοιχων δαπανών που πραγµατοποιεί η ίδια (η ηµεδαπή επιχείρηση του 
οµίλου) και το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 100.000 ευρώ, για την έκπτωσή τους, απαιτείται 
προέγκριση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 
Κ.Φ.Ε. Επιτροπής, για την οποία, γίνεται λόγος πιο πάνω. 
  Τα αναγνωριζόµενα σε κάθε περίπτωση ποσά που καταβάλλονται δεν µπορεί να είναι 
ανώτερα από το µέσο όρο των ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις του ίδιου οµίλου άλλων χωρών 
προς εταιρεία του αυτού οµίλου. 
  Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού, για ποσά 
εξόδων διοικητικής υποστήριξης που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
  11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου αυτού προστέθηκαν στις εκπιπτόµενες 
δαπάνες της περίπτωσης ιστ� της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. και τα µισθώµατα που 
καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, προς άρση ερµηνευτικών προβληµάτων, 
δεδοµένου ότι µε τις προϊσχύσασες διατάξεις ορίζοντο µόνο τα µισθώµατα που καταβάλλονται σε ηµεδαπές 
εταιρείες leasing. 
  12. Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου αυτού προστέθηκαν νέες περιπτώσεις µ�, 
ν�, ξ�, ο�, π� και ρ� στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης µ� 
αναγνωρίζονται ως εκπεστέα δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, τα έξοδα διανυκτέρευσης σε 
ξενοδοχείο αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών 
επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιστηµόνων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών, µε τους οποίους συνεργάζονται οι 
επιχειρήσεις για τη βελτίωση των µεθόδων παραγωγής ή προώθησης των πωλήσεων τους, κλπ. Στα έξοδα 
διανυκτέρευσης περιλαµβάνονται και οι δαπάνες διατροφής, εφόσον αυτές περιλαµβάνονται στην Α.Π.Υ. του 
ξενοδοχείου διαµονής. 
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  Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των εξόδων της περίπτωσης αυτής είναι, κατά ρητή 
διατύπωση του νόµου, αφενός µεν τα έξοδα αυτά να προκύπτουν από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία και 
αφετέρου δε, το ξενοδοχείο να βρίσκεται εντός του ∆ήµου (Καποδιστριακού) στη χωρική αρµοδιότητα του 
οποίου είναι εγκατεστηµένη η έδρα ή το υποκατάστηµα της επιχείρησης που επιβαρύνεται µε τα εν λόγω έξοδα. 
Ειδικά, για τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήµατα που λειτουργούν στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
το ξενοδοχείο φιλοξενίας µπορεί να βρίσκεται εντός των ορίων των νοµών αυτών. Περαιτέρω, µε τις ίδιες 
διατάξεις προβλέπεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα δώρα που γίνονται προς 
τα ανωτέρω πρόσωπα και µέχρι 20 ευρώ για καθένα από αυτά (δωρεοδόχο). Λοιπά έξοδα φιλοξενίας και 
διανυκτέρευσης µε τα οποία ενδεχοµένως επιβαρύνεται µία επιχείρηση και τα οποία δεν αφορούν στα 
κατονοµαζόµενα πιο πάνω έξοδα, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της. 
  - Με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης ν� αναγνωρίζονται ως εκπεστέα δαπάνη τα ποσά που 
καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την επιµόρφωση του προσωπικού τους. Η επιµόρφωση πρέπει να σχετίζεται 
υποχρεωτικά µε κάποιον από τους ακόλουθους τοµείς: α) το αντικείµενο εργασιών της επιχείρησης, όπως για 
παράδειγµα η συµµετοχή των χηµικών µιας βιοµηχανίας σε σεµινάριο σχετικά µε την εξέλιξη της µεθόδου 
παραγωγής, προστασίας, κλπ., προϊόντων που παράγει η επιχείρηση, β) το αντικείµενο εργασιών του 
προσωπικού της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα η συµµετοχή στελεχών του τµήµατος πωλήσεων σε 
σεµινάριο MARKETING, κλπ., γ) τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών γενικά ή ειδικών προγραµµάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν στην επιχείρηση (π.χ. 
παρακολούθησης αποθεµάτων, ποιοτικής παρακολούθησης των παραγόµενων προϊόντων, κλπ.). Περαιτέρω, η 
επιµόρφωση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε τη µορφή µεµονωµένων σεµιναρίων, είτε µε τη µορφή 
συµµετοχής του προσωπικού σε οµαδικά επιµορφωτικά προγράµµατα (π.χ. προγράµµατα επιµόρφωσης που 
διοργανώνονται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα, κλπ.). Για την εφαρµογή των ανωτέρω, θα πρέπει η δαπάνη και το 
είδος του σεµιναρίου να προκύπτει από τα εκδιδόµενα, σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 
παραστατικά.  

Σ.Α.Τ.Ε. 
  - Με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης ξ� προβλέπεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλουν για την κάλυψη του ενοικίου κατοικίας των εργαζοµένων 
τους µε την προϋπόθεση, ότι τα ποσά αυτά υπόκεινται σε φορολογία στο όνοµα των εργαζοµένων τους, ως 
εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2238/1994. 
  - Με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης ο� προβλέπεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλουν σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς για τη φύλαξη 
των τέκνων των εργαζοµένων τους. Για την αναγνώριση της δαπάνης αυτής, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα 
πρέπει να εκδίδεται προς την επιχείρηση και στην αιτιολογία θα πρέπει να αναφέρονται και τα στοιχεία του 
τέκνου (ονοµατεπώνυµο). 
  - Με τις διατάξεις της νέας περίπτωσης π� προβλέπεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων εκπίπτουν τα χρηµατικά βραβεία που καταβάλλουν σε εργαζοµένους τους, λόγω των εξαιρετικών 
επιδόσεων που έχουν αποδεδειγµένα επιτύχει στα Ανώτατα Ιδρύµατα που σπουδάζουν. Τα εκπιπτόµενα αυτά 
χρηµατικά ποσά δεν µπορούν να υπερβούν το ποσό των 3.000 ευρώ ετησίως για κάθε εργαζόµενο. Η απόδειξη 
της επίτευξης υψηλών επιδόσεων πραγµατοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής 
βαθµολογίας, χορήγηση υποτροφίας από το εκπαιδευτικό ίδρυµα ή από κάποιον άλλο φορέα, κλπ.).   
  - Τέλος, µε τις διατάξεις της νέας περίπτωσης ρ� αναγνωρίζονται, ως εκπεστέα δαπάνη από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, τα ποσά που καταβάλλουν αυτές για την αγορά ειδικής ενδυµασίας του 
προσωπικού τους, η οποία επιβάλλεται για λόγους υγιεινής ή ασφάλειας, ως απαραίτητη κατά την εκτέλεση των 
εργασιών τους. Περιπτώσεις δαπανών που εµπίπτουν στην περίπτωση αυτή είναι για παράδειγµα η αγορά 
ειδικής ενδυµασίας για τους χηµικούς ή παρασκευαστές που εργάζονται σε βιοµηχανίες, για το νοσηλευτικό 
προσωπικό κλινικών, για το προσωπικό εργαστηρίων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, για όλο το προσωπικό των 
ξενοδοχείων, κλπ. Αντίθετα, δαπάνες αγοράς ειδικής ενδυµασίας που πραγµατοποιούνται για λόγους 
αισθητικής, όπως συµβαίνει για παράδειγµα µε το προσωπικό ορισµένων τραπεζών, δεν εκπίπτουν από τα 
ακαθάριστα έσοδα, καθόσον η αγορά των οµοιόµορφων αυτών στολών δεν εξυπηρετεί λόγους υγιεινής ή 
ασφάλειας. 
  Όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω ισχύουν, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ� του άρθρου 33, για 
δαπάνες που πραγµατοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και 
µετά. 
  13. Με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου αυτού προστέθηκε νέα παράγραφος 18 
στο άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε. Με τις νέες αυτές διατάξεις προβλέπεται η έκδοση, µέσα σε ένα µήνα από τη 
δηµοσίευση του κοινοποιούµενου νόµου, δηλαδή µέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2005, απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις δαπανών που εκπίπτουν από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών, κατ� εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
31 του Κ.Φ.Ε., και οι οποίες δεν µνηµονεύονται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά για τις οποίες έχει γίνει δεκτό ότι 
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εκπίπτουν µε διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία. Ήδη, έχει εκδοθεί η απόφαση αυτή, µε αριθ. 
πρωτ. 1003821/10037/Β0012/ ΠΟΛ.1005/14.1.2005. 
  Η αναγνώριση των δαπανών που περιλαµβάνονται στην απόφαση αυτή είναι δεσµευτική για 
τις ελεγκτικές υπηρεσίες.  
  Σε περίπτωση που κάποια ενδιαφερόµενη επιχείρηση ή επαγγελµατική ένωση στην οποία 
ανήκει αυτή ή ελεγκτική υπηρεσία διαπιστώσει ότι κάποιες περιπτώσεις δαπανών που τις αφορούν δεν 
περιλαµβάνονται στην πιο πάνω απόφαση ή επιθυµεί να αφαιρέσει περιπτώσεις δαπανών που µνηµονεύονται 
ρητά στην πιο πάνω απόφαση (µη εκπιπτόµενες), δικαιούται να υποβάλει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου (∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος, Καραγιώργη Σερβίας 10), εντός 2 µηνών από τη δηµοσίευση του 
κοινοποιούµενου νόµου, δηλαδή µέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2005, προκειµένου να εξετασθεί από γνωµοδοτική 
επιτροπή, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Οι λύσεις 
(περιπτώσεις δαπανών) που θα δοθούν µε τον τρόπο αυτό θα συµπεριληφθούν σε νέα υπουργική απόφαση που 
θα εκδοθεί µέχρι τις 30 Ιουνίου 2005.  
  Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή έκδοση λύσεων από τη γνωµοδοτική επιτροπή µετά από αίτηση 
των ενδιαφεροµένων, θα αντιµετωπίζονται και για τα επόµενα χρόνια περιπτώσεις δαπανών για τις οποίες δεν 
έχει επιληφθεί η υπηρεσία. Οι λύσεις που θα εκδίδονται κάθε χρόνο θα συµπεριλαµβάνονται σε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία θα εκδίδεται για το σκοπό αυτό, µέχρι τις 30 Ιουνίου του 
επόµενου έτους.   

Σ.Α.Τ.Ε. 
  Η αναγνώριση των οριζοµένων µε τις αποφάσεις αυτές περιπτώσεων δαπανών είναι 
δεσµευτική για τα αρµόδια φορολογικά όργανα. Όµως, η απαρίθµησή τους δεν είναι περιοριστική. ∆ηλαδή, για 
τις δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στην αριθ. 1003821/ 10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο. ή στις 
υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν µεταγενέστερα, τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα οφείλουν να διενεργούν 
έλεγχο, για την αναγνώριση ή απόρριψή τους. Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις για οποιαδήποτε δαπάνη που δεν θα 
τους αναγνωρισθεί από τον έλεγχο, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια 
για την επίλυση των διαφορών. 
 

Άρθρο 10 
Εξωλογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος 

 
 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περίπτωση γ� 
της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.2238/1994. 
 Με τις νέες διατάξεις,  προβλέπεται η προσαύξηση των ακαθάριστων εσόδων κατά συγκεκριµένα 
ποσά, σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθούν: α) απόκρυψη φορολογητέας ύλης, β) µη έκδοση 
στοιχείων του Κ.Β.Σ. και γ) έκδοση πλαστών-εικονικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. Οι παραβάσεις αυτές εφόσον 
συνεπάγονται το χαρακτηρισµό των βιβλίων ως ανακριβών ανεξάρτητα αν διαπιστωθούν από τον έλεγχο 
διαζευκτικά ή αθροιστικά και οι τρείς, ανακρίβεια των βιβλίων της επιχείρησης και τα ποσά που προκύπτουν 
από την απόκρυψη της φορολογητέας ύλης, τη µη έκδοση στοιχείων ή την έκδοση πλαστών-εικονικών 
στοιχείων εφόσον οι παραβάσεις αυτές συνεπάγονται το χαρακτηρισµό των βιβλίων ως ανακριβών προστίθενται 
στα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση που οι 
προηγούµενες παραβάσεις επαναληφθούν µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο τα σχετικά ποσά 
διπλασιάζονται και κατόπιν προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα. Το άθροισµα αυτό, δηλαδή τα ακαθάριστα 
έσοδα βάσει βιβλίων πλέον ποσά παραβάσεων (αυτούσια ή διπλασιασµένα κατά περίπτωση), προσαυξάνεται 
κατά ένα ποσοστό ως ακολούθως: 
 α) κατά 4%, εάν το ποσό της απόκρυψης της φορολογητέας ύλης που προκύπτει από τους ως άνω 
λόγους δεν υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας φορολογητέας ύλης και σε ποσό τα 5.000 ευρώ 
 β) κατά 8% εάν το ποσό υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας φορολογητέας ύλης και σε ποσό τα 5.000 
ευρώ. 
 Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από την 14/12/2004 και µετά. 
 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.2238/1994. 
 Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και 
στοιχεία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. καθώς και των επιχειρήσεων που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία από 
οποιαδήποτε αιτία ή τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Κ.Β.Σ. 
προσδιορίζεται εξωλογιστικώς δηλαδή µε πολλαπλασιασµό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης µε 
ειδικούς κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους. 
 Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από την 14/12/2004 και µετά. 
 3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πέµπτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.2238/1994. 
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 Με τις νέες διατάξεις µειώνεται η προσαύξηση του Μ.Σ.Κ.Κ. κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες, από 50% 
που ήταν σε 40%, για τις περιπτώσεις εξωλογιστικού προσδιορισµού του καθαρού εισοδήµατος των 
επιχειρήσεων που τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., κρίνονται ανακριβή, καθώς και αυτών που δεν τηρούν τα 
προβλεπόµενα βιβλία από τον Κ.Β.Σ. στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι συναλλαγές της επιχείρησης ή 
τηρούν βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτή που ορίζεται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
 Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από την 14/12/2004 και µετά. 
 4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προστίθεται νέο έβδοµο εδάφιο στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν.2238/1994. 
 Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η απαλλαγή από την προσαύξηση του Μ.Σ.Κ.Κ., κατά ποσοστό 
40%, για τις επιχειρήσεις που κατά το πρώτο έτος που υποχρεούνται να τηρήσουν βιβλία ανώτερης κατηγορίας, 
λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και τα βιβλία τους κρίνονται ανακριβή. 
 Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από την 14/12/2004 και µετά. 
 5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού καταργούνται οι περιπτώσεις β� και δ� του 
έβδοµου εδαφίου καθώς και το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.2238/1994. 
 Με τις νέες διατάξεις η προσαύξηση του Μ.Σ.Κ.Κ. που ορίζεται σε αυτές µειώνεται από 100% σε 80%, 
µετά από το διπλασιασµό που προβλέπεται στις διατάξεις αυτές και ύστερα από τη µείωση της προσαύξησης 
από 50% σε 40%, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. 
 ∆ιευκρινίζεται ότι ο διπλασιασµός αυτός σε ποσοστό 80% αφορά πλέον τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 α) Στην έκδοση πλαστών ή εικονικών ή στη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την 
ποσότητα ή την αξία ή στη νόθευση αυτών. 
           β) Στη µη διαφύλαξη ή µη επίδειξη στον τακτικό φορολογικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων.  
 Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από την 14/12/2004 και µετά. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
 6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.2238/1994. 
 Με τις νέες διατάξεις ορίζεται η µείωση του ανώτατου Μ.Σ.Κ.Κ. κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες, 
δηλαδή το ανώτατο όριο του Μ.Σ.Κ.Κ. µετά την κατά περίπτωση προσαύξηση του, µειώνεται από 85% που 
ήταν πριν σε 75%. Σε κάθε περίπτωση ο Σ.Κ.Κ. που εφαρµόζεται ή αντιστοιχεί στα τελικά προσδιοριζόµενα 
καθαρά κέρδη, κατ� εφαρµογή του άρθρου 32 του ν.2238/94 δεν µπορεί να είναι ανώτερος από το 75%. 
 Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από την 14/12/2004 και µετά. 

 
Άρθρο 11 

Προσδιορισµός των καθαρών κερδών νοµικών προσώπων 
που ασχολούνται µε την πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών 

 
 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αναριθµούνται οι παράγραφοι 12, 13 και 14 
του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. και προστίθεται νέα παράγραφος 12, που αναφέρεται στον προσδιορισµό των 
καθαρών κερδών των νοµικών προσώπων που ασχολούνται µε την ανέγερση και την πώληση οικοδοµών.  
 Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις του ν. 2940/2001, καθιερώθηκε ο λογιστικός τρόπος 
προσδιορισµού των καθαρών κερδών των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. 
(Α.Ε., Ε.Π.Ε., αλλοδαπές επιχειρήσεις, κλπ.), τα οποία  ασχολούνται µε την πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών, 
καθώς και των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχουν τα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα, για οικοδοµές των οποίων 
η έναρξη της ανέγερσης πραγµατοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και µετά. Λόγω πώλησης των εν λόγω 
κτισµάτων (διαµερισµάτων, καταστηµάτων, κλπ.) σε πολλές περιπτώσεις πριν από την αποπεράτωσή τους µε 
συνέπεια, να µην είναι δυνατός ο λογιστικός προσδιορισµός των κερδών τους, µε την 
1035038/10347/Β0012/11-04-2003 διαταγή µας, έγινε δεκτό, ότι το λογιστικό αποτέλεσµα κάθε χρήσης θα 
εξάγεται µε βάση το προϋπολογιστικό κόστος, όπως αυτό προσδιορίζεται µε το άρθρο 35 του Κ.Φ.Ε., και αν 
από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης προκύπτει µεγαλύτερο κόστος, θα λαµβάνεται υπόψη αυτό. Το 
προϋπολογιστικό κόστος καταχωρείται σε χρέωση του λογαριασµού 68.99.01 «Προϋπολογισθέν κόστος 
τεχνικού έργου» µε αντίστοιχη πίστωση του λογαριασµού 58.08.01 και στη συνέχεια, κατά το χρόνο 
αποπεράτωσης, το πραγµατικό κόστος καταχωρείται σε χρέωση του λογαριασµού 58.08.01 και οι διαφορές του 
πραγµατικού κόστους των υπόψη κτισµάτων σε σχέση µε το προϋπολογιστικό τακτοποιούνται σε έκτακτους 
λογαριασµούς εσόδων ή εξόδων κατά περίπτωση. 
 Στη συνέχεια, µε την 1039113/10547/Β0012/ΠΟΛ.1043/10-05-2004 διαταγή µας έγινε δεκτό, ότι οι 
οικοδοµικές επιχειρήσεις που πωλούν ανεγειρόµενα κτίσµατα πριν από την αποπεράτωσή τους υποχρεούνται, 
µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός τους, να αναµορφώνουν τα έσοδά τους, ούτως ώστε να 
εµφανίζουν και να υπαγάγουν σε φορολογία τα συνολικά, βάσει συµβολαίων, έσοδά τους και όχι µόνο αυτά που 
αντιστοιχούν στο τµήµα του εκτελεσµένου έργου. 
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 Όσον αφορά το κόστος που θα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών, 
θα πρέπει το πραγµατικό κόστος, βάσει των τηρούµενων λογιστικών βιβλίων, να συγκρίνεται µε αυτό που 
προκύπτει εξωλογιστικά, µε βάση τα αναφερόµενα στην 1035038/10347/Β0012/2003 διαταγή και θα 
λαµβάνεται τελικά το µεγαλύτερο, κατά το µέρος βέβαια που αντιστοιχεί στην αξία των πωληθέντων κτιρίων. 
 Επειδή η εφαρµογή των ανωτέρω ήταν αδύνατη σε περιπτώσεις που η οικοδοµική επιχείρηση (νοµικό 
πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. ή κοινοπραξία, στην οποία συµµετέχει ένα ή 
περισσότερα από τα νοµικά αυτά πρόσωπα), έχει αποκτήσει έσοδα φορολογητέα σε µία χρήση, χωρίς όµως να 
έχει πραγµατοποιήσει δαπάνες ανέγερσης, µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιλύεται το θέµα ως ακολούθως: 
Για τα έτη που διαρκεί η κατασκευή της οικοδοµής και πραγµατοποιούνται πωλήσεις διαµερισµάτων, 
καταστηµάτων, κλπ., θα προσδιορίζονται τεκµαρτά κέρδη κατ� εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 34 του 
Κ.Φ.Ε. Τα τεκµαρτά αυτά κέρδη θα συµπεριλαµβάνονται στις υποβαλλόµενες δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος των ετών αυτών. Περαιτέρω, κατά τη διαχειριστική περίοδο µέσα στην οποία ολοκληρώνεται η 
οικοδοµή, θα υποβάλλεται η οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, µε την οποία πλέον θα δηλώνεται το 
τελικό αποτέλεσµα, όπως αυτό προκύπτει κατ' εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε., 
µε βάση δηλαδή τα πραγµατικά λογιστικά αποτελέσµατα. Από τον προκύπτοντα µε βάση την υπόψη δήλωση, 
φόρο εισοδήµατος, θα εκπίπτει ο φόρος που τα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα και οι κοινοπραξίες έχουν ήδη 
καταβάλει µε τις προηγούµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και ο οποίος αντιστοιχεί στα τεκµαρτά 
κέρδη της οικοδοµής της οποίας ολοκληρώθηκε η ανέγερση.   
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου 
άρθρου, για οικοδοµές των οποίων η έναρξη της ανέγερσης πραγµατοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2004 και 
µετά. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 
11 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. Η τροποποίηση αυτή, η οποία έγινε για νοµοτεχνικούς λόγους µετά την 
καθιέρωση των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο διατάξεων, ούτως ώστε να εξακολουθήσουν να 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. που 
ασχολούνται µε την εκτέλεση δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων. 
 3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού καταργείται η παράγραφος  8 του άρθρου 13 
του Κ.Φ.Ε., η οποία αφορά στον αυτοτελή τρόπο φορολογίας και συγκεκριµένα την παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, των αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισµών, για τα 
εισοδήµατα που αποκτούν από την εκτέλεση  δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα. Η 
κατάργηση αυτή, η οποία αφορά σε τεχνικά έργα που αναλαµβάνονται από 01/01/2002 και µετά, γίνεται λόγω 
του προσδιορισµού των καθαρών κερδών των εν λόγω επιχειρήσεων µε τις γενικές διατάξεις. 

 
Άρθρο 12 

Μείωση φόρου χρηµατιστηριακών συναλλαγών 
 

 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, µειώνεται από τρία τοις χιλίοις (3%ο) σε ένα 
και πενήντα τοις χιλίοις (1,5%ο), ο φόρος που οφείλεται στις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σ' αυτό και ο οποίος επεβλήθη µε τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998. 
 Ο πιο πάνω µειωµένος συντελεστής φορολογίας εφαρµόζεται και στις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων 
σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους θεσµούς, που πραγµατοποιούνται από 
φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ηµεδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαπές επιχειρήσεις 
που έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
 Ο φόρος που οφείλεται από την πώληση µετοχών εισηγµένων, είτε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, είτε 
σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους θεσµούς, είναι φόρος συναλλαγών και κατά 
συνέπεια, ως έµµεσος φόρος, καταβάλλεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη διακρατικών συµβάσεων αποφυγής 
διπλής φορολογίας καθόσον, οι συµβάσεις αυτές ρυθµίζουν θέµατα άµεσης φορολογίας. 
 Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που ο φόρος οφείλεται λόγω πώλησης µετοχών εισηγµένων σε αλλοδαπά 
χρηµατιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους θεσµούς, αποδίδεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72Α�) από τον κάτοικο Ελλάδος, (φυσικό, νοµικό πρόσωπο, υποκατάστηµα 
αλλοδαπής επιχείρησης), στην αρµόδια για τη φορολόγησή του ∆.Ο.Υ. εντός του πρώτου 15νθήµερου του 
επόµενου µήνα από αυτόν εντός του οποίου πωλήθηκαν οι µετοχές. 
 2. Τέλος, µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι ο πιο πάνω µειωµένος συντελεστής έχει 
εφαρµογή για πωλήσεις µετοχών που διενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά. 
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Άρθρο 18 
Κίνητρα συγχώνευσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 
 1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις προκειµένου να συγχωνευθούν µεταξύ τους και να ιδρύσουν νέα προσωπική εταιρεία ή εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµη εταιρεία. Μεταξύ των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων δεν περιλαµβάνονται 
οι ανώνυµες εταιρείες. Επίσης, µεταξύ των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων δεν πρέπει να είναι εγκατεστηµένα 
στη χώρα µας υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων, γιατί ο νόµος θέτει την προϋπόθεση ότι οι 
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κάποια νοµική µορφή, την οποία στερείται το υποκατάστηµα και 
περαιτέρω, αφού δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο κίνητρο αυτό των ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, δεν µπορεί 
να είναι δυνατή η υπαγωγή σε αυτό των υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών. Από τη 
συγχώνευση, πρέπει πάντοτε να προέρχεται εταιρεία ανώτερης νοµικής µορφής από αυτή των συγχωνευοµένων 
ή τουλάχιστον της ίδιας νοµικής µορφής µε αυτή που έχει την ανώτερη νοµική µορφή από τις συγχωνευόµενες. 
Εποµένως, µία Ε.Π.Ε. δεν µπορεί να συγχωνευθεί µε άλλη Ε.Π.Ε. ή άλλης µορφής επιχείρηση και να 
συστήσουν µια προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), αλλά η προερχόµενη από τη συγχώνευση εταιρεία πρέπει να 
έχει υποχρεωτικά τον τύπο της Ε.Π.Ε. ή της ανώνυµης εταιρείας. Περαιτέρω, ο νόµος δεν θέτει καµία 
προϋπόθεση ως προς την κατηγορία των βιβλίων που πρέπει να τηρούν οι υπό συγχώνευση επιχειρήσεις (µε 
εξαίρεση βεβαίως τις Ε.Π.Ε. που τηρούν υποχρεωτικά από το νόµο βιβλία Γ΄ κατηγορίας). Εποµένως αν η 
συγχωνευόµενη ατοµική επιχείρηση ή προσωπική εταιρεία τηρεί βιβλία Β� κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αυτή 
εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος. 
 Επίσης, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το 
αντικείµενο εργασιών τους (µεταποιητικές, εµπορικές, παροχής υπηρεσιών). Όµως, επειδή µε την παράγραφο 5 
ορίζεται, ότι οι διατάξεις, µεταξύ άλλων, και του άρθρου 12 του ν.δ.1297/1972 έχουν εφαρµογή και επί των 
συγχωνεύσεων που γίνονται µε το άρθρο αυτό συνάγεται, ότι οι υπό συγχώνευση επιχειρήσεις δεν µπορεί να 
έχουν ως αντικείµενο εργασιών κατά κύριο λόγο την κατασκευή ή εκµετάλλευση ακινήτων (µε εξαίρεση τις 
ξενοδοχειακές που υπάγονται). 

Σ.Α.Τ.Ε. 
 2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται µειωµένος συντελεστής φορολογίας των 
καθαρών κερδών της προερχόµενης από τη συγχώνευση εταιρείας κατά τα δύο πρώτα έτη. 
 Ειδικότερα, προβλέπεται, ότι τα κέρδη της εταιρείας αυτής θα φορολογούνται για το πρώτο οικονοµικό 
έτος µε τον ισχύοντα, κατά το χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης, συντελεστή φορολογίας, µειωµένο κατά 
δέκα (10) µονάδες και για το επόµενο οικονοµικό έτος µε συντελεστή µειωµένο κατά πέντε (5) µονάδες. 
 Εποµένως, αν για παράδειγµα εντός του έτους 2005 συγχωνευθεί µία ατοµική επιχείρηση και µία 
Ε.Π.Ε. και από τη συγχώνευση αυτή προέλθει ανώνυµη εταιρεία, µε πρώτη χρήση υπερδωδεκάµηνη, τότε τα 
κέρδη που θα προκύψουν από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 θα υπαχθούν σε φορολογία µε 
συντελεστή είκοσι δύο τοις  εκατό (22%), καθόσον µε βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του 
Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο 6 της παρούσας, ο συντελεστής φορολογίας 
των κερδών που θα προκύψουν από διαχειριστικές περιόδους που θα αρχίσουν από 1.1.2005 έως 31.12.2005 θα 
είναι τριάντα δύο τοις εκατό (32%). 
 Περαιτέρω, τα καθαρά κέρδη της υπόψη εταιρείας κατά το επόµενο οικονοµικό έτος 2008 
(διαχειριστική περίοδος 1/1/2007 - 31/12/2007), θα υπαχθούν σε φορολογία µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό 
(20%) καθόσον, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις ο ισχύων κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης 
συντελεστής φορολογίας θα είναι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
 Για να υπαχθούν σε φορολογία, µε τους µειωµένους συντελεστές φορολογίας τα κέρδη της 
προερχόµενης από τη συγχώνευση εταιρείας, θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα, κατά ρητή 
διατύπωση του νόµου. Αν υποβληθεί εκπρόθεσµα µόνο η δήλωση του δεύτερου έτους, τότε ο ισχύων 
συντελεστής φορολογίας θα εφαρµοστεί µόνο για τα κέρδη αυτά, χωρίς να έχει επιπτώσεις και στο συντελεστή 
φορολογίας (µειωµένο) µε τον οποίο υπήχθησαν σε φορολογία τα κέρδη του προηγούµενου οικονοµικού έτους 
(πρώτη δήλωση της προελθούσας από τη συγχώνευση εταιρείας). 
   Επίσης, αν η εταιρεία που προέρχεται από τη συγχώνευση είναι οµόρρυθµη ή  ετερόρρυθµη, αυτή θα 
πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.   
 3. Επιπλέον, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται, ότι για τη φορολογία των κερδών της 
εταιρείας που προκύπτει από τη συγχώνευση µε τους µειωµένους συντελεστές κατά τα δύο πρώτα οικονοµικά 
έτη, θα πρέπει να ισχύουν και οι ακόλουθες  προϋποθέσεις: 
 α) Η προερχόµενη από τη συγχώνευση εταιρεία πρέπει να έχει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της 
συγχώνευσης το κατώτατο όριο κεφαλαίων που αναφέρεται πιο κάτω, ανάλογα µε τη νοµική µορφή της:  
 αα) προκειµένου για προσωπική εταιρεία, τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, εκ των 
οποίων το ένα τρίτο (1/3) θα είναι καταβεβληµένο σε µετρητά, 
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 ββ) προκειµένου για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, τουλάχιστον εκατόν είκοσι χιλιάδες 
(120.000,00) ευρώ, 
 γγ) προκειµένου για ανώνυµη εταιρεία, τουλάχιστον διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ. 
 β) Οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχιστον για τέσσερα (4) συνεχή 
χρόνια πριν από το χρόνο της συγχώνευσης. 
 4. Με την παράγραφο 4 προβλέπεται υποχρεωτική εκτίµηση της περιουσιακής κατάστασης των 
συγχωνευόµενων επιχειρήσεων από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. 
 5. Με την παράγραφο 5 προβλέπεται, ότι οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 9, 10 και 12 του ν.δ. 
1297/1972 εφαρµόζονται και για τις συγχωνεύσεις που θα γίνουν µε βάση το άρθρο αυτό.  
 ∆ηλαδή, για τις συγχωνεύσεις που γίνονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχονται και οι 
φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις οι οποίες προβλέπονται για τις συγχωνεύσεις που 
πραγµατοποιούνται µε το ν.δ 1297/1972 (απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος της υπεραξίας που προκύπτει από 
την εκτίµηση της επιτροπής  του άρθρου 9 του κ.ν 2190/1920, µε την προϋπόθεση  ότι θα εµφανίζεται σε 
λογαριασµούς τάξεως, από ΦΜΑ και λοιπούς φόρους, τέλη κλπ. µε τις προϋποθέσεις βέβαια που ορίζονται από 
το εν λόγω διάταγµα).   
 Εποµένως, από το περιεχόµενο των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 συνάγεται, ότι η συγχώνευση 
δεν µπορεί να γίνει µε τις διατάξεις του ν. 2166/1993, καθόσον µε τις διατάξεις του νόµου αυτού δεν ενεργείται 
εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται από τις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
 6. Τέλος, µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 προβλέπεται, ότι όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω ισχύουν για 
συγχωνεύσεις επιχειρήσεων των οποίων η ολοκλήρωση (χορήγηση ΑΡΜΑΕ) θα γίνει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
2008. 

Άρθρο 19 
Αναπροσαρµογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων  

 
 1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 20 και του 
άρθρου 24, αντίστοιχα, του ν. 2065/1992, αναφορικά µε την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων των 
επιχειρήσεων.  
 Σηµειώνεται, ότι για την αναπροσαρµογή, που πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις σχετικές διατάξεις του 
πιο πάνω νόµου και η οποία έγινε µέχρι το τέλος του έτους 2004, δόθηκαν ήδη οδηγίες µε τις αριθ. 1097930 
/11407/Β0012/ΠΟΛ.1127/6.12.2004, 1099486/11447/Β0012/ΠΟΛ.1142/18.12.2004 και 1007459/10098/Β0012 
/ΠΟΛ.1008/ 25.01.2005 ερµηνευτικές εγκυκλίους, ενώ µε τις 1091653/11305/Β0012/ΠΟΛ.1121/ 17.11.2004  
και 1104362/11529/Β0012/ΠΟΛ.1152/28.12.2004 Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
καθορίστηκαν ειδικότερα θέµατα για την αναπροσαρµογή αυτή (λ.χ. συντελεστές, κα) και ο τύπος και το 
περιεχόµενο της σχετικής δήλωσης φόρου υπεραξίας, αντίστοιχα.  
 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστέθηκε νέο εδάφιο στην παράγραφο 2 
του άρθρου 20 του ν. 2065/1992, αναφορικά µε την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων στοιχείων (γηπέδων 
και κτιρίων) των επιχειρήσεων. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, ότι εξαιρούνται από την αναπροσαρµογή της 
αξίας των ακινήτων τους, στην οποία υποχρεούνται να προβαίνουν οι επιχειρήσεις µε βάση τις διατάξεις του πιο 
πάνω νόµου, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα αναπροσαρµόσουν την 31.12.2004 υποχρεωτικά ή προαιρετικά την 
αναπόσβεστη αξία των ακινήτων τους στην εύλογη αξία µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στις εταιρείες 
αυτές συµπεριλαµβάνονται και αυτές, οι οποίες έχουν ήδη αναπροσαρµόσει, µε βάση το ν. 3229/2004, την αξία 
των ακινήτων τους στους ισολογισµούς που έκλεισαν την 30ή ∆εκεµβρίου 2003 και µετά. 
 3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 24 του ν. 2065/1992. Με τις νέες διατάξεις, µειώνεται από 5% σε 2%, ο συντελεστής φορολογίας της 
υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων µε βάση τις διατάξεις του πιο πάνω 
νόµου. Σηµειώνεται, ότι ο πιο πάνω συντελεστής, όσον αφορά στη φορολογία της υπεραξίας που προκύπτει από 
την αναπροσαρµογή της αξίας των κτιρίων, παραµένει 8%. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, 
ισχύουν για την υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων του έτους 2004 και 
µετά. 
 4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 15 του ν. 3229/2004 
αναφορικά µε την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Με τις νέες 
διατάξεις προβλέπεται, ότι ολόκληρο το ποσό ή µέρος της υπεραξίας, η οποία προκύπτει από την 
αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων στην εύλογη αξία, κατ� εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3229/2004 για 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, µεταφέρεται απευθείας σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού, και φορολογείται 
αυτοτελώς, στο όνοµα του νοµικού προσώπου, µε συντελεστή 2% για τα γήπεδα και 8% για τα κτίρια. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, 
εφαρµόζονται για ισολογισµούς που κλείνουν οι εταιρείες µε 31 ∆εκεµβρίου 2004 και µετά. 
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 5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού καταργήθηκαν, για ισολογισµούς που 
κλείνουν οι εταιρείες από 31 ∆εκεµβρίου 2004 και µετά, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 
3229/2004, µε τις οποίες οριζόταν, ότι η υπεραξία που προερχόταν από την αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης 
αξίας των κτιρίων και των εγκαταστάσεων, φορολογείτο αυτοτελώς µε 10% σε περίπτωση κεφαλαιοποίησής 
της. 
 6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 
15 του ν. 3229/2004 αναφορικά µε τη διενέργεια αποσβέσεων επί της υπεραξίας που προκύπτει µε βάση τις 
διατάξεις του πιο πάνω νόµου. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, ότι επί της υπεραξίας που προκύπτει από την 
αναπροσαρµογή της αξίας των κτιρίων, µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 
3229/2004, ενεργούνται αποσβέσεις, οι οποίες εκπίπτουν φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατός τους. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, 
εφαρµόζονται για ισολογισµούς που κλείνουν οι εταιρείες µε 31 ∆εκεµβρίου 2004 και µετά. 

Σ.Α.Τ.Ε. 
Άρθρο 24 

Μείωση προσαυξήσεων 
 
 Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του ν.3296/04 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 και το 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2523/1997. 
Με τις νέες διατάξεις µειώνονται τα ποσοστά πρόσθετου φόρου τα οποία επιβάλλονται στους 
φορολογούµενους, στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης δήλωσης, ανακριβούς δήλωσης καθώς και στη µη υποβολή 
δήλωσης, λόγω της γενικότερης µείωσης των επιτοκίων της αγοράς, η οποία πρέπει να συµβαδίζει µε την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους φορολογικούς παραβάτες. Ειδικότερα: 
 α) όταν υποβάλλεται εκπρόθεσµη δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 1% 
επί του οφειλόµενου µε τη δήλωση φόρου για κάθε µήνα καθυστέρησης. 
 β) όταν υποβάλλεται ανακριβή δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2% 
επί του φόρου την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε µήνα καθυστέρησης. 
 γ) όταν δεν υποβάλλεται δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2,50% επί 
του φόρου την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε λόγω µη υποβολής δήλωσης, για κάθε µήνα καθυστέρησης. 
Περαιτέρω, στο Φ.Π.Α., στο Φ.Κ.Ε. και στους παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους, τέλη και 
εισφορές τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων ορίζονται σε 1,50% για την εκπρόθεσµη δήλωση, σε 3% για 
την ανακριβή δήλωση και σε 3,50% για τη µη υποβολή δήλωσης. 
 Τα παραπάνω ποσοστά ισχύουν: α) για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από 1-1-2005 και µετά, β) για 
το Φ.Π.Α. για τις πράξεις που γίνονται από 1-1-2005 και µετά, γ) για τους παρακρατούµενους ή 
επιρριπτόµενους φόρους, τέλη και εισφορές, γι� αυτούς που παρακρατούνται ή επιρρίπτονται από 1-1-2005 και 
µετά, δ) για τις επιστροφές Φ.Π.Α. στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Φ.Π.Α. χωρίς να τον δικαιούνται, για τις 
επιστροφές που διενεργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος και µετά, ε) για τις υποθέσεις φορολογίας 
κεφαλαίου για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δηµοσίευση του παρόντος και 
µετά και στ) για τους λοιπούς φόρους, τέλη και εισφορές, για πράξεις, συναλλαγές ή έγγραφα,  για τις οποίες η 
υποχρέωση γεννιέται από 1-1-2005 και µετά. 
 Τέλος διευκρινίζεται ότι δε θίγονται τα ανώτατα ποσοστά πρόσθετων φόρων κ.λ.π. που ορίστηκαν µε 
τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 40 του ν.3220/2004 (100% για το εκπρόθεσµο και 200% 
για την ανακρίβεια και τη µη υποβολή δήλωσης).   
 

Άρθρο 31 
Ειδικός τρόπος φορολογίας επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης 

 
 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η περίπτωση α� της 
παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.  
Με τις νέες  διατάξεις ορίζεται ότι για τις χρήσεις 2005 και 2006 διατηρούνται αναπροσαρµοσµένα τα τεκµαρτά 
ποσά εισοδήµατος για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) και 
για τις επιχειρήσεις επιβατικών λεωφορείων ενταγµένων σε ΚΤΕΛ. 
 Οι επιχειρήσεις αυτές σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού µπορούν να επιλέξουν να 
φορολογηθούν είτε µε τα τεκµαρτά ποσά καθαρού εισοδήµατος της περίπτωσης α� της παραγράφου 5 του 
άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. είτε µε τα καθαρά κέρδη που εξευρίσκονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
Κ.Φ.Ε., µε βάση τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. Τα νέα τεκµαρτά ποσά για τις χρήσεις 2005 και 
2006 είναι τα εξής: 
 αα) Για επιβατικό αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης µε άδειας κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και 
οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. 
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 ββ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης µε άδειας κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και 
οδηγό τρίτο πρόσωπο, από δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ. 
 γγ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης µε άδειας κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και 
οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ. 
 δδ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης µε άδειας κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και 
οδηγό τρίτο πρόσωπο, από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. 
 εε) Για δύο (2) επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης µε άδειας κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό 
(50%) στο καθένα, από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. 
 Οι υποπεριπτώσεις ββ� και δδ� εφαρµόζονται ανάλογα και για τους µη ιδιοκτήτες εκµεταλλευτές 
επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης. Τα παραπάνω ποσά µειώνονται προκειµένου για επιβατικά 
αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης που έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό κάτω από διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) κατοίκους κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και κάτω από πενήντα χιλιάδες (50.000) 
κατοίκους κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 
 Τα πιο πάνω όρια καθαρού εισοδήµατος περιορίζονται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι µήνες λειτουργίας 
της επιχείρησης σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έκανε έναρξη λειτουργίας ή διακοπή των εργασιών 
της µέσα στην κρινόµενη περίοδο. 
 Επισηµαίνεται ότι µε βάση τις νέες παραπάνω διατάξεις, οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης επιβατικών 
λεωφορείων µη ενταγµένων σε ΚΤΕΛ από τη χρήση 2005 και µετά φορολογούνται µόνο µε βάση τα τηρούµενα 
βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 
 

Άρθρο 32 
Έκπτωση δωρεών από το εισόδηµα 

 
 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καταργούνται τα εδάφια δέκατο τρίτο µέχρι και δέκατο 
έβδοµο της περίπτωσης δ� της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος  και µετά το 
ένατο εδάφιο προσθέτονται τέσσερα εδάφια. 
 Με τις νέες διατάξεις καταργείται  η παρακράτηση φόρου 10% στο πάνω από 2.950 ευρώ ποσό των 
δωρεών και χορηγιών που διενεργεί ο φορολογούµενος προς τους φορείς που ορίζονται ρητά στις διατάξεις της 
περίπτωσης δ� της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. Εξαίρεση υπάρχει µόνο στις δωρεές προς αθλητικά 
σωµατεία, στις οποίες συνεχίζει η υποχρέωση για παρακράτηση φόρου προκειµένου να αφαιρεθούν από το 
εισόδηµα των δωρητών.  

Σ.Α.Τ.Ε. 
 2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ� 
της περίπτωσης α� της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 
 Με τις νέες διατάξεις εναρµονίζονται οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ� της περίπτωσης α�  της 
παραγράφου 1 του άρθρου 31 (έκπτωση δωρεών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων) µε τις διατάξεις 
της περίπτωσης  δ� της παραγράφου 1 του άρθρου 8 (έκπτωση δωρεών από το εισόδηµα φυσικών προσώπων) 
του Κ.Φ.Ε., ως προς το θέµα της παρακράτησης φόρου. Επίσης, για την έκπτωση των δωρεών και χορηγιών  
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, δεν απαιτείται το σύνολό τους να υπερβαίνει τα 100 ευρώ, όπως 
ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα. 
 3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση ε� του άρθρου 17 του 
Κ.Φ.Ε. 
 Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα ηµεδαπά 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  που νόµιµα έχουν συσταθεί  ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν 
κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  ηµεδαπά  νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς, δεν αποτελούν  πλέον 
τεκµήριο για το δωρητή ή χορηγό. 
 4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού 
αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005, για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την ηµεροµηνία αυτή και 
µετά. 
 
 Ακριβές Αντίγραφο    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
   Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                      
       Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ 
 
 
 
Σηµείωση: Για οικονοµία χώρου οι διατάξεις των άρθρων 1-12, 18, 19, 24, 31 και 32 του ν. 3296/2004  
       (ΦΕΚ 253Α�) δεν  επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο. 


