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Εισαγωγή 
Η δεύτερη ετήσια έρευνα περιλαμβάνει τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία 

που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του 2018 και επέδρασαν άμεσα ή με έμμεσο 

τρόπο στην καθημερινότητα χιλιάδων μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. 

Σε αντίθεση με την αντίστοιχη έρευνα για το 2017, η παρούσα δεν 

επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην καταγραφή και ανάλυση των εθνικών 

φορολογικών συντελεστών επί του εισοδήματος  (ΦΕΦΠ & ΦΕΝΠ) για 

ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και νομικές 

οντότητες/πρόσωπα. Τουναντίον, γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση του 

υφιστάμενου πλαισίου ΦΠΑ τόσο σε εθνικό όσο κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

(VAT scheme) με έμφαση στη μεταβολή των συντελεστών, στην εκτίμηση του 

κενού ΦΠΑ (Vat Gap) αλλά και στην έκδοση και ερμηνεία κοινοτικών οδηγιών, 

σχετικών επί του θέματος. 

Παράλληλα, καταγράφονται όλες οι εξελίξεις του παρελθόντος έτους όσον 

αφορά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στις ληφθείσες, από πλευράς 

φορολογικής διοίκησης, πρωτοβουλίες για τον περιορισμό του φαινομένου. Σε 

αυτή την κατεύθυνση, η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω 

σειράς μέτρων που αφορούν πρωτίστως τους υπόχρεους χρήσης τερματικών 

POS (πληρωμές με χρεωστικές & πιστωτικές κάρτες) επιτηδευματίες αλλά και 

την παροχή φορολογικών κινήτρων, αποτελεί μία θεματική με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, η οποία αναλύεται διεξοδικά.  

Επίσης, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την επιβολή κατασχέσεων και 

συνοπτική απεικόνιση των απολογιστικών δεδομένων από την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων του παρελθόντος έτους (οικονομικό έτος 2018 - χρήση 

2017) από τις οποίες προκύπτουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για τα 

δηλωθέντα εισοδήματα αλλά και τις προκύπτουσες υποχρεώσεις των 

ελεύθερων επαγγελματιών. Τέλος, επιχειρείται μία γενική εκτίμηση του 

αντίκτυπου των Μνημονιακών πολιτικών που έπληξαν την μικρομεσαία 

επιχειρηματική δραστηριότητα, σε επίπεδο κυρίως των υπέρμετρων 

φορολογικών επιβαρύνσεων που κλήθηκαν να επωμιστούν χιλιάδες 

επιτηδευματίες αλλά και των καταστημάτων που αναγκάστηκαν να διακόψουν 

τη  δραστηριότητά τους.  
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1.  Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας 

Σκοπός του Ν. 4557/2018 είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ής Μαΐου 2015 «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση 

του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής» 

(ΕΕ L 141/5.6.2015) και η κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων της εθνικής 

νομοθεσίας. 

Αντικείμενο του Ν. 4557/2018 είναι η πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως αυτά τα αδικήματα ορίζονται 

κατωτέρω, καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από 

τους κινδύνους που ενέχουν. 

1.1  Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα 

χρήματος) συνιστούν οι εξής πράξεις: 

α) η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι 

προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια 

δραστηριότητα με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης 

προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη 

δραστηριότητα αυτή για να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του, 

β) η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, την 

προέλευση, τη διάθεση, τη διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου 

αυτή αποκτήθηκε ή βρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με 

αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται 

από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια 

δραστηριότητα, 
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γ) η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει, κατά το χρόνο της 

κτήσης ή της διαχείρισής της, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από 

εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, 

δ) η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν 

ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές 

δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα, 

ε) η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη 

μίας ή περισσοτέρων από τις πράξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως 

και δ΄ και η συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα, 

στ) η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η διευκόλυνση ή η 

παροχή συμβουλών σε τρίτο για τη διάπραξη μίας ή περισσοτέρων από τις 

πράξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄. 

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει και όταν οι 

δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία 

έχουν λάβει χώρα στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτές θα ήταν βασικό 

αδίκημα αν διαπράττονταν στην Ελλάδα και θεωρούνται αξιόποινες, σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους αυτού. 

Για τους σκοπούς του Νόμου, ως υπόχρεα νοούνται τα εξής πρόσωπα: 

α) τα πιστωτικά ιδρύματα και κάθε πιστωτικός φορέας του ν. 4438/2016 (Α΄ 

220), 

β) οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 

γ) οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές και οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών 

που έχουν εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων, καθώς και οι ιδιώτες ελεγκτές, 

δ) οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί και τα νομικά πρόσωπα παροχής 

λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών, 

ε) οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι όταν συμμετέχουν, ενεργώντας εξ 

ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους, σε χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές ή συναλλαγές επί ακινήτων και όταν βοηθούν στο σχεδιασμό ή τη 

διενέργεια συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με: 
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αα) την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων,  

ββ) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των 

πελατών τους, 

γγ) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών 

ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτλων, καθώς και τη σύσταση χρηματικών 

παρακαταθηκών και προεχόντως αυτών που αφορούν εγγυοδοσίες που 

διατάσσονται από τη δικαστική αρχή στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, 

δδ) τις αναγκαίες εισφορές για τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, 

εε) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, καταπιστευμάτων (trusts), 

εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων ή 

ανάλογων σχημάτων ή αντίστοιχων νομικών μορφωμάτων, 

στ) φορείς παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης ή 

επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν ήδη στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων γ΄, 

δ΄ και ε΄, 

ζ) τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες ή καταπιστεύματα 

(trusts), εξαιρουμένων των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ 

και ε΄, τα οποία παρέχουν κατά επιχειρηματική δραστηριότητα οποιαδήποτε 

από τις εξής υπηρεσίες σε τρίτα μέρη: 

αα) συστήνουν εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, 

ββ) ασκούν τα ίδια ή μεριμνούν ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει καθήκοντα 

διευθυντή, διαχειριστή ή εταίρου εταιρείας ή κατόχου αντίστοιχης θέσης σε 

άλλα νομικά πρόσωπα ή μορφώματα, 

γγ) παρέχουν καταστατική έδρα, επιχειρηματική διεύθυνση, ταχυδρομική ή 

διοικητική διεύθυνση και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές υπηρεσίες για εταιρεία ή 

κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ή μόρφωμα, 

δδ) ασκούν τα ίδια ή μεριμνούν ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει καθήκοντα 

καταπιστευματοδόχου ρητού καταπιστεύματος (express trust) ή αντίστοιχου 

νομικού μορφώματος, 

εε) ενεργούν τα ίδια ή μεριμνούν ώστε άλλο πρόσωπο να ενεργήσει ως 

πληρεξούσιος μετόχου εταιρείας, εφόσον η εταιρεία αυτή δεν είναι εισηγμένη σε 
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οργανωμένη αγορά που υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με 

την ενωσιακή νομοθεσία ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα, 

η) οι μεσίτες ακινήτων του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), για συναλλαγές των οποίων η 

αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) €, ανεξαρτήτως αν το 

ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου, και 

οι μεσίτες πιστώσεων του ν. 4438/2016 (Α΄ 220) για σύμβαση πίστωσης που 

ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) €. 

θ) οι επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο που λειτουργούν επί πλοίων στην Ελλάδα 

ή υπό ελληνική σημαία, καθώς και οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς 

που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και πρακτορεία που σχετίζονται με 

τις δραστηριότητες αυτές, 

ι) οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της 

συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) €, ανεξάρτητα 

από το αν αυτή διενεργείται με μία μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των 

οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Ως έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας 

νοούνται ιδίως: 

αα) οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων 

και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας 

πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας 

μαργαριταριών και κοραλλιών και οι 

επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών, 

ββ) οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), 

αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών 

συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες 

παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, 

καθώς και μουσικών οργάνων, 

γγ) πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων 

τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που πραγματοποιείται σε αίθουσες 

έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών, 

δδ) οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών 

γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά, 
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εε) οι επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, 

ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά, 

ια) οι ενεχυροδανειστές και αργυραμοιβοί. 

Όταν υπόχρεο φυσικό πρόσωπο αναλαμβάνει επαγγελματική δραστηριότητα 

ως υπάλληλος υπόχρεου νομικού προσώπου, οι υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τον παρόντα βαρύνουν το νομικό πρόσωπο και όχι το φυσικό. Αν 

αναλαμβάνει επαγγελματική δραστηριότητα ως υπάλληλος ή συνεργαζόμενος 

με οποιαδήποτε σύμβαση ή συμφωνία με μη υπόχρεο νομικό πρόσωπο, το 

υπόχρεο φυσικό πρόσωπο τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 

παρόντα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει την 

κατηγορία των υπόχρεων προσώπων στην οποία ανήκει το ανωτέρω φυσικό 

πρόσωπο. 

1.2  Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη 

Απαγορεύεται τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να 

τηρούν μυστικούς, ανώνυμους ή μόνον αριθμημένους λογαριασμούς, ανώνυμα 

βιβλιάρια καταθέσεων, ανώνυμες θυρίδες ασφαλείας, λογαριασμούς με εικονικά 

ονόματα ή λογαριασμούς που δεν έχουν το πλήρες όνομα του δικαιούχου τους, 

σύμφωνα με τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας και τον Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή στη χώρα φορολογικής 

κατοικίας, εφόσον με τη χώρα αυτή υφίσταται σύμβαση ανταλλαγής 

πληροφοριών. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει τη φορολογική του 

κατοικία σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί σύμβαση ανταλλαγής 

πληροφοριών, τότε απαιτείται η απόκτηση Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα. 

Για κάθε είδους καταβολή συντάξεων, μισθοδοσίας, επιδοτήσεων, επιδομάτων 

προνοιακού ή μη χαρακτήρα, μερισμάτων, επιστροφή φόρων κ.ο.κ., που 

πραγματοποιείται από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή 

Πρόνοιας με πίστωση λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου, 

απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίησή του με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή 

συνδικαιούχου του λογαριασμού. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να 

διασταυρώνουν τα στοιχεία των δικαιούχων σύμφωνα με τους ειδικούς 

καταλόγους που αποστέλλονται από τους φορείς καταβολής και να 

επιβεβαιώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής. Με 
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απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα 

που αφορά την ως άνω υποχρέωση. 

Κομιστές ανώνυμων μετοχών εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο οφείλουν, κατά την εξαργύρωση των μερισματαποδείξεων, να 

υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι είναι οι κύριοι ή 

επικαρπωτές των μετοχών ή πληρεξούσιοι, αυτών, δηλώνοντας ταυτόχρονα τα 

στοιχεία των κυρίων ή επικαρπωτών και προσκομίζοντας τα σχετικά 

νομιμοποιητικά έγγραφα. Οι πληρεξούσιοι οφείλουν, ταυτόχρονα, να δηλώσουν 

τα στοιχεία των κυρίων ή επικαρπωτών και να προσκομίσουν τα σχετικά 

νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς 

τον πελάτη στις εξής περιπτώσεις: 

α) όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση, 

β) όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή που: 

αα) ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) € 

είτε η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με μία και μόνη πράξη είτε με 

περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, 

ββ) αποτελεί μεταφορά χρηματικών ποσών, σύμφωνα με τον ορισμό του 

στοιχείου 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 141) άνω των χιλίων (1.000) €,  

γ) όταν πρόκειται για πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά και διενεργούν 

περιστασιακή συναλλαγή σε μετρητά που αφορά ποσό δέκα χιλιάδων (10.000) 

€ τουλάχιστον, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με 

περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, 

δ) όταν πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διενεργούν 

συναλλαγή που αφορά ποσό δύο χιλιάδων (2.000) € τουλάχιστον κατά την 

κατάθεση του στοιχήματος, την είσπραξη των κερδών ή και στις δύο 

περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη 

πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, 
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ε) όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από κάθε 

παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο ποσού, 

στ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια 

των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για την πιστοποίηση και 

την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου, 

ζ) όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό χρήμα ή για ειδικά προπληρωμένα μέσα που 

διαθέτουν δυνατότητα επαναφόρτισης με μηνιαίο όριο πράξεων πληρωμής άνω 

των διακοσίων πενήντα (250) €, σε αμφότερες τις περιπτώσεις. 

Τα ανωτέρω ποσά υπολογίζονται χωρίς Φ.Π.Α. ή άλλες νόμιμες κρατήσεις που 

επιβαρύνουν τον πελάτη. 

Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1, οι υπόχρεες οντότητες 

μπορεί να εφαρμόσουν μόνο τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη 

των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 σε ό,τι αφορά το 

ηλεκτρονικό χρήμα αν πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις 

ελαχιστοποίησης του κινδύνου: 

α) το μέσο πληρωμής δεν διαθέτει δυνατότητα επαναφόρτισης ή έχει ανώτατο 

μηνιαίο όριο πράξεων πληρωμής διακόσια πενήντα (250) € και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα, 

β) το ανώτατο ποσό που αποθηκεύεται ηλεκτρονικά δεν υπερβαίνει τα 

πεντακόσια (500) € και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα, 

γ) το μέσο πληρωμής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αγορά αγαθών ή 

υπηρεσιών, 

δ) το μέσο πληρωμής δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ανώνυμο ηλεκτρονικό 

χρήμα, 

ε) ο εκδότης παρακολουθεί επαρκώς τις συναλλαγές ή την επιχειρηματική σχέση 

ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών. 
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Τα μέτρα της συνήθους δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν τα υπόχρεα 

πρόσωπα ως προς τον πελάτη περιλαμβάνουν: 

α) την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη βάσει 

εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή. 

Όταν ο πελάτης ενεργεί μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, το υπόχρεο 

πρόσωπο εξακριβώνει και επαληθεύει και την ταυτότητα του προσώπου αυτού, 

όπως και τα στοιχεία νομιμοποίησής του, 

β) την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου, την 

επικαιροποίηση των στοιχείων και τη λήψη εύλογων μέτρων, όπως αυτά 

εξειδικεύονται με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τα καταπιστεύματα ή άλλα 

νομικά μορφώματα λαμβάνονται εύλογα μέτρα για να γίνει γνωστή η 

διάρθρωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας και ελέγχου του πελάτη, 

γ) την αξιολόγηση και, ανάλογα με την περίπτωση, τη συλλογή πληροφοριών 

για το αντικείμενο και το σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης, 

δ) την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με 

ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 

αυτής, για να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές ή δραστηριότητες συνάδουν με 

τις γνώσεις που έχουν τα υπόχρεα πρόσωπα σχετικά με τον πελάτη, τις 

επαγγελματικές δραστηριότητες και το προφίλ κινδύνου του, καθώς και, 

εφόσον απαιτείται, την προέλευση των κεφαλαίων, σύμφωνα με κριτήρια που 

μπορεί να ορίζουν οι αρμόδιες Αρχές. Τα υπόχρεα πρόσωπα διασφαλίζουν 

επιπλέον την τήρηση ενημερωμένων εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών. 

Αν το υπόχρεο πρόσωπο δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις δέουσας 

επιμέλειας ως προς τον πελάτη που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ 

της παραγράφου 1, οφείλει να αρνηθεί να εκτελέσει συναλλαγή του, δεν 

συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή διακόπτει οριστικά αυτήν και εξετάζει αν 

συντρέχει υποχρέωση αναφοράς στην Αρχή. Το προηγούμενο εδάφιο δεν 

εφαρμόζεται ως προς τους συμβολαιογράφους, τους δικηγόρους, τους 

ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και τους λογιστές-φοροτεχνικούς συμβούλους, 

μόνον αν τα εν λόγω πρόσωπα εξακριβώνουν τη νομική θέση των πελατών τους 

ή εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της υπεράσπισης ή εκπροσώπησής 
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τους σε δικαστικές διαδικασίες ή σχετικά με αυτές, συμπεριλαμβανομένης της 

παροχής συμβουλών αναφορικά με την κίνηση ή αποφυγή τέτοιων διαδικασιών. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται 

ειδικότερα: 

α) να συνεκτιμούν, σύμφωνα και με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 το 

συνολικό χαρτοφυλάκιο το οποίο διατηρεί ο συναλλασσόμενος σε αυτά και 

ενδεχομένως σε άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει το υπόχρεο 

πρόσωπο για να εξακριβώσουν τη συμβατότητα της υπό εξέταση συναλλαγής με 

την οικονομική-συναλλακτική του εικόνα, και  

β) να επαληθεύουν, κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης, τα ετήσια 

εισοδήματα του πελάτη με βάση προσκομιζόμενη πρόσφατη πράξη διοικητικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, εκτός αν ο πελάτης δεν υποχρεούται να 

υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος. Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών 

καταθέσεων, τίτλων ή άλλης φύσεως χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι 

δικαιούχοι των λογαριασμών αυτών θεωρούνται ως πελάτες και εφαρμόζονται 

γι’ αυτούς οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας. 

Στην περίπτωση ασφαλίσεων ζωής, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν επιπλέον των μέτρων δέουσας 

επιμέλειας που απαιτούνται για τον πελάτη και τον πραγματικό δικαιούχο, τα 

εξής μέτρα δέουσας επιμέλειας για τους δικαιούχους ασφαλίσματος 

ασφαλιστήριου συμβολαίου ζωής μόλις ταυτοποιηθούν ή προσδιορισθούν οι 

δικαιούχοι: 

α) στην περίπτωση δικαιούχων ασφαλίσματος που ταυτοποιούνται ως 

συγκεκριμένα κατονομαζόμενα πρόσωπα ή νομικά μορφώματα, λαμβάνουν το 

όνομα ή την επωνυμία τους, 

β) στην περίπτωση δικαιούχων ασφαλίσματος που προσδιορίζονται ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά τους ή ανά κατηγορία ή με άλλα μέσα, λαμβάνουν επαρκείς 

πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω δικαιούχους, ώστε να βεβαιωθούν ότι θα 

είναι σε θέση να προσδιορίσουν την ταυτότητα του δικαιούχου κατά το χρόνο 

της πληρωμής του ασφαλίσματος. 

Αν σε μία συναλλαγή ή σε σειρά συνδεόμενων συναλλαγών συμμετέχουν με 

οποιονδήποτε τρόπο δύο (2) ή περισσότερα υπόχρεα πρόσωπα, καθένα από 
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αυτά οφείλει να εφαρμόσει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 19. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως για ασφαλιστικά 

συμβόλαια, αγοραπωλησίες μετοχών, συμβολαίων παραγώγων, ομολόγων ή 

άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και για συναλλαγές με κάρτες 

οποιασδήποτε φύσεως. 

Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν, την κατάλληλη χρονική στιγμή και ανάλογα 

με το βαθμό κινδύνου, τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας όχι μόνο στους νέους 

αλλά και στους υφιστάμενους πελάτες. Στην περίπτωση δικαιούχων 

καταπιστευμάτων ή αντίστοιχων νομικών μορφωμάτων, οι οποίοι 

προσδιορίζονται ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους ή ανά κατηγορία, 

το υπόχρεο πρόσωπο λαμβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το δικαιούχο, 

ώστε να βεβαιωθεί ότι είναι σε θέση να προσδιορίσει την ταυτότητά του κατά 

το χρόνο της πληρωμής ή της άσκησης των δικαιωμάτων του δικαιούχου. 

Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1, αλλά μπορούν να καθορίζουν την έκταση των 

μέτρων αυτών ανάλογα με το βαθμό κινδύνου, ο οποίος εξαρτάται μεταξύ 

άλλων από την επαγγελματική δραστηριότητα και το οικονομικό μέγεθος του 

πελάτη, το σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης, τον τύπο, τη συχνότητα και την 

αξία των διενεργούμενων συναλλαγών, καθώς και την αναμενόμενη προέλευση 

και τον προορισμό των κεφαλαίων, συμμορφούμενα με τις σχετικές αποφάσεις 

των αρμόδιων Αρχών που λαμβάνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 6. Τα υπόχρεα πρόσωπα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν στις 

αρμόδιες Αρχές, ότι η έκταση των μέτρων είναι ανάλογη με τους κινδύνους 

διάπραξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ότι εφαρμόζουν 

αυτά τα μέτρα με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. 

1.3  Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να 

συλλέγουν και να φυλάσσουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, 

επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς 

δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 

ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα 

διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την 
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έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται 

επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νομίμου 

εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου με απόφαση αρμόδιου 

εταιρικού καταστατικού οργάνου, και καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη 

λειτουργίας του, με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

taxisnet. Η καταχώριση τυχόν αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών 

δικαιούχων γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών. 

Η τήρηση του ειδικού μητρώου της παραγράφου 1 γίνεται με επιμέλεια του 

υπευθύνου εταιρικής συμμόρφωσης για εισηγμένες εταιρείες σε οργανωμένη 

αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης ή του αρμόδιου ανώτατου 

στελέχους διοίκησης ανάλογου τμήματος σε κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ή 

οντότητα, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄50) για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 31. 

Τα νομικά αυτά πρόσωπα και οντότητες χορηγούν τις πληροφορίες τόσο για το 

νόμιμο όσο και για τον πραγματικό δικαιούχο τους στα υπόχρεα πρόσωπα, όταν 

αυτά λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, καθώς επίσης και στην Αρχή, τις 

αρμόδιες αρχές και τις εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές 

αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ύστερα από αίτημά 

τους. 

Στη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημιουργείται, με 

χρήση διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων, το οποίο συνδέεται ηλεκτρονικά με το Α.Φ.Μ. κάθε νομικού 

προσώπου ή νομικής οντότητας και για το οποίο η Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει τα 

απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό μητρώο κατά παρέκκλιση των 

κειμένων διατάξεων. Η Γ.Γ.Π.Σ. σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί 

παραγωγικά, πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακές εφαρμογές για την 

υλοποίηση του Κεντρικού Μητρώου. Η είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα 

γίνεται με την εισαγωγή των κωδικών του φυσικού ή νομικού προσώπου ή 

εξουσιοδοτούμενου αυτών, που παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών σε 

συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε.. Η Γ.Γ.Π.Σ. μεριμνά ως φορέας παραγωγικής 

λειτουργίας για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του πληροφοριακού 

συστήματος που φιλοξενείται στις υποδομές της. 
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Το Κεντρικό Μητρώο μπορεί, επίσης, να συνδέεται με το Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από το οποίο 

διατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική 

οντότητα, καθώς και με τα Αποθετήρια Τίτλων, ή και κάθε άλλο φορέα όπου 

τηρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των 

εταιρικών και λοιπών οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Οι δημόσιες 

υπηρεσίες Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών και οι υπηρεσίες κάθε άλλου 

φορέα υποχρεούνται να συνεργάζονται με τη Γ.Γ.Π.Σ. και να παρέχουν τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τροφοδότηση του Κεντρικού Μητρώου. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης 

μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύνδεση του Κεντρικού 

Μητρώου με τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. 

Πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έχουν η Αρχή και οι αρμόδιες 

εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον 

τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, των 

βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρίς κανένα 

περιορισμό, καθώς και οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα 

αποκλειστικά στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας. Η 

Αρχή, και οι άλλες αρχές των άρθρων 6 και 9 διαβιβάζουν τα στοιχεία στις 

αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από 

αιτιολογημένο αίτημά τους. Οι αρχές που έχουν πρόσβαση στο Κεντρικό 

Μητρώο, οι εποπτικές αρχές των υπόχρεων οντοτήτων, οι αρμόδιες αρχές που 

ασκούν καθήκοντα διερεύνησης ή δίωξης της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, των συναφών βασικών αδικημάτων και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υποχρεούνται να αναφέρουν στον Κεντρικό 

Συντονιστικό Φορέα και στη Γ.Γ.Π.Σ. οποιαδήποτε αναντιστοιχία εντοπίζουν 

μεταξύ των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που τηρούνται 

στο Κεντρικό Μητρώο και των στοιχείων που βρίσκονται στη διάθεσή τους 

1.4  Ποινικές κυρώσεις 

 α) Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι 

χιλιάδες (20.000) € έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) € τιμωρείται ο υπαίτιος 

πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 
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β) Ο υπαίτιος των πράξεων της περίπτωσης α΄ τιμωρείται με κάθειρξη και με 

χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) € έως ένα εκατομμύριο 

πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) €, αν έδρασε ως υπάλληλος υπόχρεου νομικού 

προσώπου ή αν το βασικό αδίκημα περιλαμβάνεται στα αδικήματα των 

περιπτώσεων γ΄ και ε΄ του άρθρου 4, ακόμη και αν για αυτά προβλέπεται ποινή 

φυλάκισης. 

γ) Ο υπαίτιος των πράξεων της περίπτωσης α΄ τιμωρείται με κάθειρξη 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες 

(50.000) € έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) €, αν ασκεί τέτοιου είδους 

δραστηριότητες κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έδρασε 

για λογαριασμό, προς όφελος ή εντός των πλαισίων εγκληματικής ή 

τρομοκρατικής οργάνωσης ή ομάδας. 

δ) Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών τιμωρείται ο υπάλληλος του υπόχρεου 

νομικού προσώπου ή όποιο άλλο υπόχρεο προς αναφορά ύποπτων συναλλαγών 

πρόσωπο παραλείπει από πρόθεση να αναφέρει αρμοδίως ύποπτες ή ασυνήθεις 

συναλλαγές ή δραστηριότητες ή παρουσιάζει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, 

κατά παράβαση των σχετικών νομοθετικών, διοικητικών ή κανονιστικών 

διατάξεων και κανόνων, εφόσον για την πράξη του δεν προβλέπεται βαρύτερη 

ποινή από άλλες διατάξεις. 

ε) Η ποινική ευθύνη για το βασικό αδίκημα δεν αποκλείει την τιμωρία των 

υπαιτίων, αυτουργού και συμμέτοχων, για τις πράξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ 

και γ΄ , εφόσον τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των πράξεων 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι διαφορετικά 

από εκείνα του βασικού αδικήματος. 

στ) Αν η προβλεπόμενη ποινή για βασικό αδίκημα είναι φυλάκιση, ο υπαίτιος 

αυτού τιμωρείται για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων με φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) 

€ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) €. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο 

υπαίτιος του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων, που δεν είναι συμμέτοχος 

στη διάπραξη του βασικού αδικήματος, εφόσον είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και του β΄ βαθμού ή σύζυγος, 

θετός γονέας ή θετό τέκνο του υπαιτίου του βασικού αδικήματος. 
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ζ) Αν εχώρησε καταδίκη του υπαιτίου για βασικό αδίκημα, η ποινή κατ’ αυτού ή 

τρίτου από τους αναφερόμενους στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. στ΄ για το 

αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων που έχουν προκύψει από το ίδιο βασικό 

αδίκημα δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιβληθείσα ποινή για την τέλεση του 

βασικού αδικήματος.  

η) Οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ δεν ισχύουν στις περιστάσεις της περίπτωσης γ΄ και 

στα βασικά αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση β΄. 

θ) Αν η προβλεπόμενη ποινή για βασικό αδίκημα είναι φυλάκιση και τα έσοδα 

που έχουν προκύψει δεν υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 

(15.000) €, η ποινή για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες είναι φυλάκιση έως δύο (2) ετών. Αν στην περίπτωση αυτή 

συντρέχουν στο πρόσωπο του υπαιτίου του βασικού αδικήματος ή τρίτου οι 

περιστάσεις της περίπτωσης γ΄, η ποινή για το αδίκημα της νομιμοποίησης 

εσόδων είναι φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από 

τριάντα χιλιάδες (30.000) € έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) €. 

ι) Στα εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, για 

την εφαρμογή των άρθρων 88 έως 93 ΠΚ, λαμβάνονται υπόψη και οι 

αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδουν δικαστήρια άλλων 

κρατών μερών της Σύμβασης του Συμβουλίου της €πης του έτους 2005 για τη 

νομιμοποίηση, την ανίχνευση, την κατάσχεση και τη δήμευση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ν. 

4478/2017, Α΄ 91). 
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2. Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής - Έμμεσες τεχνικές 

ελέγχου/προσδιορισμού φορολογητέας ύλης  

Από 1.1.2014 και μετά διενεργείται φορολογικός έλεγχος με βάση τις έμμεσες 

τεχνικές προσδιορισμού φορολογητέας ύλης (αρ. 27 Ν.4174/2013). Με τις 

έμμεσες τεχνικές ελέγχονται, καταρχήν, οι φορολογικοί περίοδοι που ξεκινούν 

από 01.01.2014 και εφεξής, αλλά και υπό προϋποθέσεις οι χρήσεις 2012 και 

2013.  Κατά την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, στην πράξη 

διενεργούνται ταυτόχρονα δύο είδη ελέγχου. Διενεργείται καταρχήν τακτικός 

έλεγχος φορολογίας εισοδήματος με τον συνήθη τρόπο, δηλαδή ελέγχονται οι 

πηγές προέλευσης των εισοδημάτων, η ορθή απεικόνιση αυτών στις 

φορολογικές δηλώσεις και στα λογιστικά βιβλία (σε περίπτωση άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας), η ορθή έκπτωση δαπανών αλλά και έλεγχος 

με τεκμαρτές δαπάνες.  

 

Ταυτόχρονα και εν συνεχεία αιτιολογημένης αποφάσεως του Προϊσταμένου της 

διενεργούσας τον έλεγχο αρχής επιλέγεται μία εκ των τριών μεθόδων έμμεσων 

τεχνικών ελέγχου που θα εφαρμοστεί στην ελεγχόμενη υπόθεση. Οι 3 έμμεσες 

τεχνικές ελέγχου είναι οι ακόλουθες: 

 

1) Τεχνική της ανάλυσης της ρευστότητας του φορολογούμενου, 

2) Τεχνική της καθαρής θέσης, 

3) Τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε 

μετρητά. 

 

2.1.α  Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and 

application of funds method) 

 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέο  εισόδημα αναλύοντας τα έσοδα 

(φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και 

οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του 

ελεγχόμενου. Κατά την τεχνική αυτή δημιουργούνται δύο βασικές στήλες: 

«Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων».  

«Π.1.5. - Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις &  τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης 
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Στην πρώτη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται τα κάθε 

μορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί στην διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, 

των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και η νομιμότητα των 

συναλλαγών, ενώ στη δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων 

περιλαμβάνονται όλες οι πραγματοποιηθείσες αναλώσεις σε μετρητά, κατά τη 

διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά, τότε 

αυτή θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και θα πρέπει να αιτιολογηθεί 

από τον φορολογούμενο προκειμένου να μην φορολογηθεί. 

 

2.1.β Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method) 

Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του ελεγχόμενου και 

προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά ή επαγγελματικά 

(ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές 

(παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες ως και τα 

εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).  

Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για 

όλα τα ελεγχόμενα έτη με έτος βάσης το αμέσως προηγούμενο από το πρώτο 

ελεγχόμενο έτος. Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

και οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  κατά την έναρξη και λήξη 

εκάστου έτους, ενώ στο Παθητικό περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες 

Υποχρεώσεις. Η διαφορά Ενεργητικού-Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση 

εκάστου έτους.  

 

Από την καθαρή Θέση λήξης κάθε διαχειριστικής περιόδου αφαιρείται η καθαρή 

θέση έναρξης. Οι αυξήσεις/μειώσεις της Καθαρής Θέσης αναπροσαρμόζονται με 

τις περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος 

(αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, κερδών από τυχερά παίγνια, 

ανταλλαγής) και τις περιπτώσεις εκποίησης αυτών, με τις ατομικές και 

οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους, και συγκρίνονται με τα δηλωθέντα 

εισοδήματα. Το βάρος της απόδειξης για τις πιο πάνω περιπτώσεις φέρει ο 

φορολογούμενος. Οι προκύπτουσες διαφορές θεωρούνται μη 

δηλούμενο  εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογούνται υπόκεινται σε 

φορολόγηση. 
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2.1.γ  Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά         

(bank deposits and cash expenditure method)  

 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέο  εισόδημα παρακολουθώντας την 

κίνηση των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, είτε με την 

κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωσή 

τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών.  

Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε χρηματοπιστωτικούς 

λογαριασμούς και τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό 

όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης και 

τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. 

 

Κατά την εφαρμογή της τεχνικής αυτής από τις συνολικές τραπεζικές 

καταθέσεις της ελεγχόμενης χρήσης αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά που 

αφορούν μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα όπως εκταμιεύσεις δανείων, 

συμψηφιστικές κινήσεις και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές 

καταθέσεις. Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται 

όλες οι καταβολές σε μετρητά για αγορές, δαπάνες (προσωπικές ή 

επαγγελματικές) και λοιπές συναλλαγές και αφαιρούνται τα μη υποκείμενα σε 

φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς.  

Το νέο Υπόλοιπο αναμορφώνεται με τις αυξήσεις/ μειώσεις των εισπρακτέων 

λογαριασμών/απαιτήσεων και των πληρωτέων λογαριασμών/υποχρεώσεων 

και συγκρίνεται με το συνολικό δηλωθέν  Εισόδημα. 

Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν 

αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. Σε όλες τις περιπτώσεις ζητείται από 

τον φορολογούμενο η συμπλήρωση ερωτηματολογίου, το οποίο υπέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης.  

 

Στο ερωτηματολόγιο ο φορολογούμενος καλείται να συμπληρώσει περιουσιακά 

στοιχεία που έχει στην κατοχή του, τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς 

των κινητών μέσων, τίτλους ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και 

λοιπών χρεογράφων, βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου 

καταθέσεων ενημερωμένο με τα διαθέσιμα ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της 

ελεγχόμενης χρήσης και τους δικαιούχους των ποσών αυτών, τίτλους ή 

συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργων 
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τέχνης, συλλογών, τιμαλφών και λοιπών στοιχείων αξίας εκάστου πέντε 

χιλιάδων ευρώ (5.000€) και άνω), έγγραφα που να υποστηρίξουν τις τυχόν 

υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων (ονόματα, ποσά κ.λπ.). Το περιεχόμενο δε 

του ερωτηματολογίου ομοιάζει με το περιεχόμενο του μελλοντικού 

περιουσιολογίου, με την μορφή που αυτό έχει περιγραφεί τουλάχιστον ως 

σήμερα. 

 

Όπως αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο, ο φορολογούμενος καλείται να δηλώσει 

τα μετρητά, τα οποία είχε στην κατοχή του, στην έναρξη και στην λήξη της 

πρώτης ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου. Ο φορολογούμενος πρέπει να 

δώσει ιδιαίτερη σημασία στο ποσό των μετρητών που θα δηλώσει ότι έχει στην 

διάθεσή του κατά την έναρξη της πρώτης φορολογικής περιόδου, καθώς με 

αυτό μπορεί να δικαιολογήσει δαπάνες επομένων ετών. Η φορολογική αρχή, 

ωστόσο, μπορεί να αμφισβητήσει το ύψος των μετρητών που επικαλείται ο 

φορολογούμενος στην έναρξη της ελεγχόμενης περιόδου. Δηλαδή  η φορολογική 

αρχή θα ελέγξει αυτό το ύψος των μετρητών, που δηλώνει ότι διαθέτει ο 

φορολογούμενος, διενεργώντας μια ανάλωση προηγουμένων ετών, 

προσθέτοντας εισοδήματα προηγουμένων ετών και αφαιρώντας όμως τις 

πραγματικές και όχι τις τεκμαρτές δαπάνες όπως γίνεται στην γνωστή 

ανάλωση.  

Εν συνεχεία θα συγκρίνει το υπόλοιπο της διαφοράς με το υπόλοιπο των 

τραπεζικών λογαριασμών της αντίστοιχης περιόδου. Εάν το τραπεζικό υπόλοιπο 

υπολείπεται αυτής της διαφοράς, η διαφορά θα μειώσει αντιστοίχως το ύψος 

των μετρητών. Περαιτέρω, ο νόμος δεν προσδιορίζει το βάθος των ετών των 

οποίων τα έσοδα και οι δαπάνες θα χρησιμοποιηθούν. 

Ως προς τα μετρητά, τα οποία σημειωτέον δηλώνονται προτού επιλεγεί η 

μέθοδος ελέγχου, παρατηρούνται τα ακόλουθα. 

 

Όταν επιλέγεται η μέθοδος ρευστότητας, στο πρώτο ελεγχόμενο έτος 

προστίθενται στα μετρητά τα δηλωθέντα εισοδήματα, τα έσοδα αλλά και το 

υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών. Εν συνεχεία αφαιρούνται οι δαπάνες 

της περιόδου, τα υπόλοιπα τέλους των τραπεζικών λογαριασμών και το 

υπόλοιπο μετρητών που επικαλείται ο φορολογούμενος στο τέλος της πρώτης 

φορολογικής περιόδου, το οποίο ουσιαστικά συνίσταται στα μετρητά που 

δηλώνονται ως υπάρχοντα στην έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου. 
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Εάν τα τραπεζικά υπόλοιπα μετά την αφαίρεση των δαπανών, των μετρητών 

και των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών υπολείπονται των εσόδων, η 

φερόμενη ως διαφορά δύναται να θεωρηθεί αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη. 

 

Ως προς την έμμεση τεχνική ελέγχου με την μέθοδο των τραπεζικών 

καταθέσεων και μετρητών παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

 

Καταρχήν, η φορολογική αρχή θεωρεί δεδομένο ότι όλα τα έσοδα και οι δαπάνες 

διέρχονται μέσω των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου (να 

θυμίσουμε ότι για συναλλαγές κάτω των 500 € δεν απαιτείται η χρήση 

τραπεζικών λογαριασμών). Με την μέθοδο αυτή, αφαιρούνται από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς (αφού έχουν αφαιρεθεί οι μεταφορές λήξης 

επενδύσεων) τα ακαθάριστα εισοδήματα και λοιπά έσοδα του φορολογουμένου. 

Εν συνεχεία, προστίθενται όλες οι αγορές σε μετρητά καθώς και οι δαπάνες, 

επιχειρηματικές και οικογενειακές. Ως προς τις οικογενειακές δαπάνες 

ανακύπτουν δύο θέματα: 1) ότι χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του 

αφορολογήτου και 2) ότι στον κωδικό 49 παρουσιάζονται απλώς ως 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες χωρίς να είναι εφικτό η φορολογική αρχή να 

ελέγξει εξαρχής αν έχουν πραγματοποιηθεί με μετρητά ή πράγματι με πλαστικό 

χρήμα. 

 

Κατά την εφαρμογή της τελευταίας μεθόδου, ανακύπτει ζήτημα ως προς τα 

έσοδα προηγούμενων ετών που εισπράττουν σε επόμενες χρήσεις 

επιτηδευματίες που τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία, διότι όπως προκύπτει από το 

κείμενο των διατάξεων, δεν φαίνεται ότι αυτά μπορούν να αφαιρεθούν κατά 

των προσδιορισμό των πρωτογενών καταθέσεων της ελεγχόμενης χρήσης. 

Τέλος και εφόσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, τίθεται ζήτημα ως προς τον 

τρόπο αξιολόγησης των αναλήψεων, που έχουν διενεργηθεί στην κρινόμενη 

περίοδο και στο κατά πόσο αυτές μπορούν να δικαιολογήσουν εξόφληση 

δαπανών. 

 

Μετά τη συνοπτική παρουσίαση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι σκόπιμο 

να επισημάνουμε το εξής: Εμμέσως μπορεί να θεωρηθεί ότι μεταβάλλεται η 

έννοια του φορολογητέου εισοδήματος, έστω και αν φαίνεται να αλλάζει μόνο ο 

τρόπος προσδιορισμού του, διότι ρυθμίσεις που εφαρμόζονταν επί έτη, ίσως και 
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δεκαετίες, όπως π.χ. τα τεκμήρια, τίθενται στο περιθώριο. Αυτό που μέχρι 

σήμερα οι φορολογούμενοι θεωρούσαν ως διαθέσιμο υπόλοιπο, μετά τις εκ του 

νόμου προβλεπόμενες αναλώσεις, δεν υπάρχει πια και θα προσδιορίζεται με μια 

από τις άνω τεχνικές, οι οποίες, όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορεί να οδηγούν σε 

διαφορετικά αποτελέσματα. Ας μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τις πρόσφατες 

αποφάσεις του ΣτΕ η ασφάλεια δικαίου είναι βασικό κριτήριο της 

συνταγματικότητας των νομοθετικών διατάξεων. 
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3.  Μέτρα για την Προώθηση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών  
  
Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι 

οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή 

επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο 

Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας, η 

οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του 

παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποδέχονται μέσα πληρωμής 

με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής.  

Για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, οι δικαιούχοι πληρωμής 

συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών 

Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο ν. 3862/2010 (A' 113). Για την αποδοχή 

μέσων πληρωμής με κάρτα και μετρητά, καθώς και την είσπραξη για 

λογαριασμό τρίτου εν γένει, οι δικαιούχοι πληρωμής απαγορεύεται να 

συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους 

παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή Αντιπροσώπους αυτών, εκτός αν άλλως 

ορίζεται ρητά στην οικεία ισχύουσα νομοθεσία. 

Το σύνολο των υπόχρεων (μετά την προσθήκη των Κ.Α.Δ. από την Κ.Υ.Α. με 

αριθμ. 133473/2017 και από την Κ.Υ.Α. 141871/2018) είναι:  

 

Πίνακας 1: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που υποχρεούνται να 
αποδέχονται ηλεκτρονικές συναλλαγές, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62 Μεταλλοτεχνία 

33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 

33.12 Επισκευή μηχανημάτων 

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 
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33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος 

35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 

35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 

35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου 

35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού 

36.00 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

37.00 Επεξεργασία λυμάτων 

38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 

39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων 

41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 

43.32 Ξυλουργικές εργασίες 

43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 

43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 

43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και 
εξαρτημάτων τους 

47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 
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47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) 

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 
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47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

52.10 Αποθήκευση 

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24 Διακίνηση φορτίων 

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής 
υπηρεσίας 

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 
ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90 Άλλα καταλύματα 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων 
εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 

Άλλες υπηρεσίες εστίασης (σ.σ. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 
45196/8.5.2018 εξαιρείται η υποκατηγορία με Κ.Α.Δ. «56.29.20.04 
Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)») 
  

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

«Π.1.5. - Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις &  τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28609
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28609


28 
 

58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές 

62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και 
δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 

65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 

68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· 
παροχή φορολογικών συμβουλών 

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης 

71.11 Δραστηριότητες  αρχιτεκτόνων 

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών 

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
π.δ.κ.α. 

75.00 Κτηνιατρικές  δραστηριότητες 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων 
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77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών 
και έργων πολιτικού μηχανικού 

77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 
υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες 

80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 

80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 

80.30 Δραστηριότητες έρευνας 

81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών 

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 

81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού 
καθαρισμού 

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 

81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 

82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 

82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 

82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και 
εμπορικών πληροφοριών 

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας 

82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 
π.δ.κ.α. 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

86.10 Νοσοκομειακές  δραστηριότητες 

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.23 Δραστηριότητες  άσκησης  οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 

87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με 
νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους 
και άτομα με αναπηρία 

87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος π.δ.κ.α. 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 
επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών 
βιοτόπων 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

95.11 Επισκευή  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και περιφερειακού εξοπλισμού 

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και 
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κήπου 

95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α. 
 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 66 του ν. 4446/2016 και την Υ.Α. 

17730/16.02.2017 (Φ.Ε.Κ. Β' 453/16.2.2017) που εκδόθηκε βάσει της παρ. 5 

του άρθ. 66 του ν. 4446/2016, οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται 

κάρτες πληρωμών, υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά 

με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών 

πληρωμής: 

α) αναρτώντας πινακίδα στο ταμείο, στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και 

κεφαλαία γράμματα η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ 'Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», 

«CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD». 

Η ανωτέρω διατύπωση μπορεί να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη υπό 

τον όρο ότι πληροφορεί με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας 

σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και 

β) αναγράφοντας στην είσοδο του καταστήματος με ευκρινή τρόπο τα 

συγκεκριμένα συστήματα καρτών πληρωμής τα οποία δέχονται όπως 

ενδεικτικά, VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, 

DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε 

ολογράφως, ή με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας. 
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3.1  Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο 

φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών 

και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, 

ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, 

πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του 

ν. 3862/2010, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των 

οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, 

σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:  

Πίνακας 2: Ποσά ελάχιστων διενεργούμενων υποχρεωτικών 
δαπανών μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και μέσων πληρωμής με 

κάρτα για το "χτίσιμο" του αφορολόγητου (μισθωτοί & συνταξιούχοι) 

Εισόδημα (σε €)  (Προοδευτική εφαρμογή) 

1-10.000 10% 
10.000,01-30.000 15% 
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 € 

 

α) Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την 

πραγματοποίηση των δαπανών της περίπτωσης α' εξαιρούνται:              

-  φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω,  

- άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,  

- όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,  

- οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην 

Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  

Για τους φορολογούμενους του προηγούμενου εδαφίου, απαιτείται η 

προσκόμιση αποδείξεων ίσης αξίας, σύμφωνα με την κλίμακα της προηγούμενης 

περίπτωσης. 
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β) Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, 

τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική 

διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, 

πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%). 

γ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και 

προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του 

Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι 

υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι 

φυλακισμένοι. 

δ) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η 

διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους 

υπηρεσιών πληρωμών. 

Υποχρεώσεις Παροχών 

Οι Πάροχοι αποστέλλουν, μέσω αρχείου, συγκεντρωτικά στοιχεία συναλλαγών 

ανά ΑΦΜ, εξαιρουμένων των ΑΦΜ νομικών προσώπων, Όλα τα ποσά των 

συναλλαγών πρέπει να είναι σε €. Εξαιρούνται οι συναλλαγές που αφορούν 

πληρωμές προς την Κεντρική Κυβέρνηση (Υπουργεία, Φορολογική Διοίκηση, 

Ασφαλιστικά Ταμεία), ενοίκια. Ειδικά οι αγορές οχημάτων εμφανίζονται στα 

συγκεντρωτικά αρχεία διακριτά, προκειμένου να εξαιρούνται μόνο για τις 

ανάγκες διατήρησης της προβλεπόμενης μείωσης φόρου κατά τη διαδικασία 

εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 

Η διαχείριση των δεδομένων των συναλλαγών καθώς και των ενδεχόμενων 

διορθώσεων γίνεται με ενέργειες του εκάστοτε Παρόχου. 

3.2  Είδη περιλαμβανόμενων συναλλαγών 

Μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις σε πίστωση επαγγελματικών 

λογαριασμών (ΕΛ). 

Ο Πάροχος δημιουργεί συγκεντρωτικές εγγραφές μεταφοράς πιστώσεων και 

άμεσων χρεώσεων, με τα ακόλουθα κριτήρια: 
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• Συναλλαγές με βάση την ημερομηνία εκκαθάρισης (settlementyearmonth) για 

το μήνα αναφοράς, καθώς και την ημερομηνία οφειλής (acceptanceyearmonth) 

για τις μεταφορές πίστωσης. 

• Συναλλαγές που αφορούν ηλεκτρονικές πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων 

πληρωμών με ηλεκτρονικό χρήμα (όπως ορίζεται στο άρθρο 62, εδ. ιγ του ν. 

4446/2016 όπως ισχύει) για αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε πίστωση ενεργών 

λογαριασμών πληρωμών που περιλαμβάνονται και δηλώνονται στην εφαρμογή 

Επαγγελματικών Λογαριασμών (ΕΛ), των ακόλουθων κατηγοριών: 

Συναλλαγές Χρεώσεων = Συναλλαγές με πίστωση ενεργών λογαριασμών 

πληρωμών που περιλαμβάνονται και δηλώνονται στην Εφαρμογή ΕΛ. 

Συναλλαγές Πιστώσεων = επιστροφές, θετικές απαντήσεις ανακλήσεων, 

αντιλογισμούς ή απορρίψεις (γενικότερα R-μηνύματα) που παρέλαβε για τις 

συναλλαγές χρεώσεων. 

• Συναλλαγές με βάση την κατηγορία ΕΛ που αναγράφεται στη δήλωση ΕΛ. 

Σε κάθε περίπτωση οι περιλαμβανόμενες συναλλαγές αφορούν και αναφέρονται 

στον ΑΦΜ του δικαιούχου του λογαριασμού πληρωμών χρέωσης και όχι στους 

τυχόν συν-δικαιούχους κάθε λογαριασμού πληρωμών. 

Συναλλαγές με χρήση καρτών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) 

εξαιρουμένων των εταιρικών. 

Ο Πάροχος συγκεντρώνει τα μηνιαία στοιχεία εκκαθαρισμένων συναλλαγών 

καρτών, εφαρμόζοντας τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Συναλλαγές με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησής τους. 

• Συναλλαγές που αφορούν πληρωμές για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, των 

ακόλουθων κατηγοριών: 

Συναλλαγές Χρεώσεων = Συναλλαγές κάθε είδους πληρωμών για την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση κάρτας. 

Συναλλαγές Πιστώσεων = Συναλλαγές κάθε είδους επιστροφών (μερικώς ή 

ολικώς). 
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Εξαιρούνται συναλλαγές όπως, πληρωμή κάρτας από τον κάτοχο της κάρτας, 

money transfer μέσω κάρτας ή και χρεώσεις για μεταφορά χρημάτων, 

αναλήψεις μετρητών, original credits κ.λπ. 

• Συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

Ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επεξεργασία είναι οι 

ακόλουθες: 

• Οι συναλλαγές με πρόσθετες κάρτες (add-on) πρέπει να αναφέρονται 

ξεχωριστά. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της κύριας κάρτας και ο κάτοχος της 

πρόσθετης κάρτας έχουν καταχωρημένο ίδιο ΑΦΜ, οι συναλλαγές και των δύο 

καρτών θα αποστέλλονται στο συγκεκριμένο ΑΦΜ. 

• Οι συναλλαγές δόσεων θα περιλαμβάνονται στο αρχείο με την εκάστοτε 

εκκαθαρισμένη δόση. Σε αυτήν την περίπτωση η ημερομηνία εκκαθάρισης θα 

ταυτίζεται με την ημερομηνία συναλλαγής. 

• Οι συναλλαγές στις οποίες πραγματοποιείται εξαργύρωση πόντων θα 

περιλαμβάνονται στο αρχείο με το μετά την έκπτωση της οικονομικής 

συναλλαγής ποσό. 

Αρμοδιότητες Δ.ΗΛΕ.Δ. 

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστέλλει σε όλους τους παρόχους ακριβείς και αναλυτικές 

τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν στην απαιτούμενη δομή, 

ονοματολογία και τύπο των σχετικών αρχείων, τις απαιτήσεις κωδικοποίησης 

και λοιπές απαιτούμενες για τη δημιουργία και τη διακίνηση των 

συγκεντρωτικών εγγραφών πληροφορίες. 

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. παραλαμβάνει τις συγκεντρωτικές εγγραφές που αποστέλλονται από 

τους παρόχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις καταχωρεί στο 

Πληροφοριακό της Σύστημα. 

Ακολουθούν έλεγχοι, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι πληρούνται οι 

απαιτούμενες προδιαγραφές και, σε περίπτωση προβλήματος, η Δ.ΗΛΕ.Δ. 

επικοινωνεί με τον Πάροχο ή τη ΔΙΑΣ κατά περίπτωση για τη διερεύνηση και 

επίλυσή του και ενημερώνει σχετικά το Πληροφοριακό της Σύστημα. 
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4. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση   
 

Η σταδιακή υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης συνιστά σημαντική 

παράμετρο στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εγχώριου επιχειρείν, 

συνεισφέροντας ταυτόχρονα τόσο στην καθιέρωση μεγαλύτερου βαθμού 

διαφάνειας μεταξύ των συναλλαγών και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής 

όσο και στην εξοικονόμηση πόρων για τις επιχειρήσεις.  Η καθολική εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο δεν 

μπορεί να επιβληθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις με οριζόντιο τρόπο. Η 

μετάβαση στο νέο καθεστώς πρέπει να γίνει συντονισμένα και σε βάθος χρόνου, 

ξεκινώντας από τις  μεγαλύτερες επιχειρήσεις  (κυρίως ΑΕ) και καταλήγοντας 

στις μικρότερες εξ’ αυτών και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Το κόστος 

απόκτησης του απαιτούμενου λογισμικού και η ταχεία εφαρμογή/αφομοίωση 

των υφιστάμενων τεχνολογιών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που θα 

κρίνουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απήχηση των νέων πρακτικών. 

Στην κατεύθυνση της σταδιακής εξάπλωσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

έχουν προχωρήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Ιταλία κλπ), η 

γειτονική Τουρκία και χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή 

κλπ), οι τελευταίες στην προσπάθεια πάταξης της υψηλής φοροδιαφυγής που 

χαρακτηρίζει τις οικονομίες τους. Μάλιστα, για να καθιερωθεί αποτελεσματικά 

η ηλεκτρονική τιμολόγηση, με ευέλικτο και φθηνό τρόπο,  θα πρέπει να 

επιτευχθεί η προσαρμογή με το περιεχόμενο των Κοινοτικών Οδηγιών 

(Κοινοτική οδηγία 55/2014) και των αντίστοιχων πρακτικών σε άλλες χώρες. 

Πιο αναλυτικά: 

• Μέσω της θέσπισης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και σε 

εναρμόνιση με τις Κοινοτικές οδηγίες παρέχεται η δυνατότητα επιλογής στις 

ελληνικές επιχειρήσεις του τρόπου έκδοσης και διασφάλισης των 

φορολογικών στοιχείων (ψηφιακές υπογραφές, χρήση παρόχων 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης κ.α.). 

• Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία  στον τρόπο αποστολής των φορολογικών 

στοιχείων, ώστε οι μικρές επιχειρήσεις  που αποτελούν την  συντριπτική 

πλειονότητα  να μπορούν χωρίς πρόσθετες χρονοβόρες διαδικασίες να 

αποστέλλουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά στις φορολογικές αρχές. Το 
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θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα υιοθέτησης από πλευράς 

επιχειρήσεων εκείνου του μηχανισμού που εξυπηρετεί καλύτερα τον τρόπο 

λειτουργίας τους. 

• Διεύρυνση της επιδότησης του κόστους προμήθειας του λογισμικού ή της 

υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μικρές επιχειρήσεις, μέσω 

υφιστάμενων κονδυλίων του ΕΣΠΑ. 

4. 1.α  Οφέλη ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις: 

Εκτιμάται πως τα οφέλη των επιχειρήσεων από  την εξοικονόμηση πόρων, 

μπορούν να ανέλθουν ακόμη και στο 1,5 δις € ετησίως, σε περίπτωση καθολικής 

εφαρμογής του μέτρου.  Τα οφέλη συνοψίζονται:  

• Στην αυτοματοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και στη μείωση 

του γραφειοκρατικού κόστους, με σημαντικό περιορισμό των λαθών στην 

καταχώρηση. 

• Μείωση έως εξάλειψη του κόστους διακίνησης, διαχείρισης και αποθήκευσης 

του φυσικού εντύπου. 

• Ταχύτερη εξόφληση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. 

4.1.β  Οφέλη ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις φορολογικές αρχές: 

• Καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων με σημαντική συμβολή στην 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σημαντική μείωση της παραβατικότητας 

και επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού διαφάνειας. 

• Περιορισμός φαινομένων έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, καθώς 

θα δίνεται η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να διενεργούν 

διασταυρώσεις και επαληθεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα. 

• Αύξηση της εισπραξιμότητας ΦΠΑ και αντικειμενικότερη αποτύπωση της 

πορείας των εσόδων του συγκεκριμένου φόρου σε πραγματικό χρόνο. 

• Μέσω της θεσμοθέτησης και εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα 

καταστεί εφικτή η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών 

ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων με τις 

πληροφοριακές υποδομές του ΤΑΧΙS, που έχουν αναπτυχθεί στις υπηρεσίες 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
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4.1.γ  Οφέλη ηλεκτρονικής τιμολόγησης για το Δημόσιο: 

Το ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων) μπορεί να 

αποτελέσει σημείο συγκέντρωσης των προμηθευτών της Γενικής Κυβέρνησης, 

είτε απ’ ευθείας είτε μέσω παρόχων. Με βάση το γεγονός ότι στην €πη οι 

δημόσιες προμήθειες αντιπροσωπεύουν συνήθως το 10-15% του συνολικού 

όγκου εμπορικών παραστατικών σε μια χώρα, αναμένεται ότι το μέτρο της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις δημόσιες προμήθειες μπορεί να εξοικονομήσει 

για το ελληνικό Δημόσιο περίπου 200 εκ. € ετησίως. Αντίστοιχα πλεονεκτήματα 

καταγράφονται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες που το έχουν υλοποιήσει όπως η 

Ισπανία, η Ιταλία, η  Νορβηγία, η Δανία κ.α. 

Άμεσα οφέλη μπορούν να προκύψουν για το Δημόσιο από: 

• Τη μείωση του κόστους διαχείρισης των συμβάσεων. 

• Την αποτελεσματικότερη  λειτουργία των δημόσιων προμηθειών. 

• Την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού. 

Η Α.Α.Δ.Ε. τονίζει τα εξής σχετικά με πιθανά  ερωτήματα και απορίες αναφορικά 

με την ηλεκτρονική τιμολόγηση :   

- Αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με τις διατάξεις των άρθρων 14 

και 15 του ν.4308/2014, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες περί 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, ορίζεται η 

δυνατότητα των οντοτήτων να εκδίδουν τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή και 

επιπλέον τίθενται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των 

ηλεκτρονικών τιμολογίων. 

Συνεπώς, η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ήδη στην έκδοση των 

παραστατικών πωλήσεων ως δυνατότητα επιλογής της οντότητας για τη 

μέθοδο έκδοσης των παραστατικών της, σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στην 

Οδηγία 2006/112/ΕΕ. 

Σημειώνεται ότι ειδικά όσον αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο 

πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, επίκειται έως την 27η Νοεμβρίου 2018 η 

ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την οποία έχει ήδη συσταθεί και 
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συγκροτηθεί σχετική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στο Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

- Αναφορικά με τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με 

τις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε., το ζήτημα αντιμετωπίζεται στο 

πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 20 του 

ν.3842/2010, όπως ισχύει, σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης 

των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως 

της μεθόδου έκδοσης αυτών, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του μέτρου βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, 

κατά το μέρος αρμοδιότητας έκαστης συναρμόδιας υπηρεσίας, για την έκδοση 

σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τον καθορισμό της έκτασης εφαρμογής, των 

εξαιρέσεων και των ειδικότερων υποχρεώσεων για την εφαρμογή του μέτρου 

αυτού, καθώς και Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως προς τον καθορισμό 

της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαβίβαση, την 

ασφάλεια και την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων. 

- Προκειμένου να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση με αποδοτικό τρόπο 

και αποσκοπώντας στην μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, 

στο άρθρο 74 παράγραφος 2 του ν.4446/2016 προβλέπεται ότι: «Με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 

των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου 

των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται και 

αυθεντικοποιούνται με την χρήση υπηρεσιών των Παρόχων Ηλεκτρονικής 

Τιμολόγησης». 

- Αναφορικά με την διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με βάση 

δεδομένων της ΑΑΔΕ, είναι αντικείμενο κανονιστικής απόφασης που 

προβλέπεται από το άρθρο 69 του ν.4446/2016, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η έκταση εφαρμογής και οι 

ειδικότερες υποχρεώσεις των φορολογουμένων της παραγράφου 1, οι 

εξαιρέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την 

ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων της παραγράφου 1, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαβίβασή τους».  
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Σημειώνεται ότι η έκδοση της εν λόγω Απόφασης, βρίσκεται σε στάδιο 

επεξεργασίας, κατά το μέρος αρμοδιότητας κάθε συναρμόδιας υπηρεσίας της 

Α.Α.Δ.Ε.. 

Στο πλαίσιο του έργου της διασύνδεσης ταμειακών μηχανών, η Α.Α.Δ.Ε. δέχεται 

πιλοτικά με αυτοματοποιημένη διαδικασία παραστατικά χονδρικής και λιανικής 

που εκδίδονται από εγκεκριμένους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς 

(Φ.Η.Μ), καθώς και τις συνόψεις των εκδιδόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων. 

Ήδη από το Νοέμβριο του 2013 ο εξυπηρετητής δέχεται πιλοτικά δεδομένα 

συναλλαγών από 811 Φ.Η.Μ, οι οποίοι έχουν διαβιβάσει πάνω από 27.000.000 

παραστατικά συναλλαγών χονδρικής και λιανικής, ενώ έχει επίσης δεχτεί 

πιλοτικά περί τα 100 ηλεκτρονικά παραστατικά από δυνητικούς παρόχους 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 

- Η ΑΑΔΕ, όταν οριστικοποιηθεί το προαναφερθέν κανονιστικό πλαίσιο, είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στα χρονοδιαγράμματα του Υπουργείου, να σχεδιάσει και 

να υλοποιήσει το σύνολο των δράσεων που θα απαιτηθούν για νέα καθώς και 

υφιστάμενα πληροφορικά συστήματα που εξυπηρετούν τις φορολογικές 

διαδικασίες. Παράλληλα θα φροντίσει να παρέχει αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες και εργαλεία που θα εξυπηρετήσουν το έργο του ελεγκτικού 

μηχανισμού. 

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής 

προανήγγειλε την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων αλλά και την ηλεκτρονική 

τήρηση βιβλίων μέσα στο 2019, ενέργεια που θα οδηγήσει και στην κατάργηση 

των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών. Σύμφωνα με 

στελέχη της ΑΑΔΕ, η εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων αλλά και η 

ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων θα συμβάλουν στην καλύτερη στόχευση των 

φορολογικών ελέγχων με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής και στον περιορισμό των φαινομένων έκδοσης πλαστών ή 

εικονικών τιμολογίων. 

Η απόφαση αυτή σκοπεύει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην 

καθημερινότητά τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με την 

εξοικονόμηση πόρων, την αυτοματοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών 

και τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους. 
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Μέχρι την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (όπου η 

συμπλήρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων θα γίνεται αυτόματα με τα 

ηλεκτρονικά τιμολόγια), η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα τιμολόγια να 

καταχωρίζονται στα συστήματα της ΑΑΔΕ μόνο από τον εκδότη. Με την 

καταχώριση αυτή θα ενημερώνονται αυτόματα και τα βιβλία του λήπτη. Με τον 

τρόπο αυτό μειώνεται συνολικά το έργο καταχώρισης στα βιβλία και παύει να 

υπάρχει ανάγκη για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις. 
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5.  Συντελεστές ΦΠΑ σε Ελλάδα και Ε.Ε. 

5.1  Συντελεστές ΦΠΑ και όρια ένταξης των επιχειρήσεων στο 
καθεστώς Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα                            
(δημοσίευση στοιχείων2018 - έτος αναφοράς 2017)  
 
Στα στοιχεία που ακολουθούν επιχειρείται μία συνοπτική απεικόνιση των 

ισχυόντων συντελεστών ΦΠΑ τόσο σε εγχώριο όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο 

αλλά και η χρονολογική τους εξέλιξη με την πάροδο των ετών. Παράλληλα, 

γίνεται αναφορά για τα όρια ένταξης (εναλλακτικά απαλλαγής) των πολύ 

μικρών επιχειρήσεων.  

Πίνακας 3: Συντελεστές Φ.Π.Α. που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

  ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ   ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (%) 

  ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

(%) 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

(%) 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

(%) 

Βέλγιο BE - 6 / 12 21 12 
Βουλγαρία BG - 9 20 - 
Τσεχία CZ - 10 / 15 21 - 
Δανία DK - - 25 - 
Γερμανία DE - 7 19 - 
Εσθονία EE - 9 20 - 
Ιρλανδία IE 4,8 9 / 13,5 23 13,5 
Ελλάδα EL - 6 / 13 24 - 
Ισπανία ES 4 10 21 - 
Γαλλία FR 2,1 5,5 / 10 20 - 
Κροατία HR - 5 / 13 25 - 
Ιταλία IT 4 5 / 10 22 - 
Κύπρος CY - 5 / 9 19 - 
Λετονία LV - 12 21 - 
Λιθουανία LT - 5 / 9 21 - 
Λουξεμβούργο LU 3 8 17 14 
Ουγγαρία HU - 5 / 18 27 - 
Μάλτα MT - 5 / 7 18 - 
Ολλανδία NL - 6 21 - 
Αυστρία AT - 10 / 13 20 13 
Πολωνία PL - 5 / 8 23 - 
Πορτογαλία PT - 6 / 13 23 13 
Ρουμανία RO - 5 / 9 19 - 
Σλοβενία SI - 9,5 22 - 
Σλοβακία SK - 10 20 - 
Φινλανδία FI - 10 /14 24 - 
Σουηδία SE - 6 / 12 25 - 
Ην. Βασίλειο UK - 5 20 - 

«Π.1.5. - Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις &  τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης 
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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 4, μόνο η Ελλάδα (από 23% σε 

24%) και η Ρουμανία (από 20% σε 19%) τροποποίησαν τον κανονικό τους 

συντελεστή ΦΠΑ στη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών. Ως αποτέλεσμα, ο μέσος 

όρος των συντελεστών των 28 χωρών μελών της ΕΕ  παρέμεινε στο 21,5% το 

2017, το ίδιο όπως και το 2016.  Ο υψηλότερος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 

βρίσκεται στην Ουγγαρία (27%), ακολουθεί η Κροατία, η Δανία και η Σουηδία 

(25%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Λουξεμβούργο (17%) 

και στη Μάλτα (18%). 

Πίνακας 4: Χρονολογική εξέλιξη συντελεστών Φ.Π.Α. που εφαρμόζονται στα Κράτη - Μέλη 
της Ε.Ε. 

  ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  (%) 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

(%) 

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

(%) 

  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

(%) 
Βέλγιο         

01/01/71 6 18 25 14 
01/01/78 6 16 25 - 
01/12/80 6 16 25 | 25+5 - 
01/07/81 6 17 25 | 25+5 - 
01/09/81 6 17 25 | 25+8 - 
01/03/82 1 | 6 17 25 | 25+8 - 
01/01/83 1 | 6 19 25 | 25+8 17 
01/04/92 1 | 6 | 12 19,5 - - 
01/01/94 1 | 6 | 12 20,5 - 12 
01/01/96 1 | 6 | 12 21 - 12 
01/01/00 6 | 12 21 - 12 

Βουλγαρία         
01/04/94 - 18 - - 
01/07/96 - 22 - - 
01/01/99 - 20 - - 
01/01/07 7 20 - - 
01/04/11 9 20 - - 

Τσεχία         
01/01/93 5 23 - - 
01/01/95 5 22 - - 
01/05/04 5 19 - - 
01/01/08 9 19 - - 
01/01/10 10 20 - - 
01/01/12 14 20 - - 
01/01/13 15 21 - - 
01/01/15 10 | 15 21 - - 

Δανία         
03/07/67 - 10 - - 
01/04/68 - 12,5 - - 
29/06/70 - 15 - - 
29/09/75 9,25 15 - - 
01/03/76 - 15 - - 
03/10/77 - 18 - - 
01/10/78 - 20,25 - - 
30/06/80 - 22 - - 
01/01/92 - 25 - - 
Γερμανία         

«Π.1.5. - Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις &  τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης 
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01/01/68 5 10 - - 
01/07/68 5,5 11 - - 
01/01/78 6 12 - - 
01/07/79 6,5 13 - - 
01/07/83 7 14 - - 
01/01/93 7 15 - - 
01/04/98 7 16 - - 
01/01/07 7 19     
Εσθονία         

1991 - 10 - - 
1993-… - 18 - - 

2000-2008 5 18 - - 
01/01/09 9 18 - - 
01/07/09 9 20 - - 
Ιρλανδία         
01/11/72 1 | 5,26 | 11.11 16,37 30,26 - 
03/09/73 1 | 6,75 | 11.11 19,5 36,75 - 
01/03/76 10 20 35 | 40 - 
01/03/79 1 | 10 20 - - 
01/05/80 1 | 10 25 - - 
01/09/81 1,5 | 15 25 - - 
01/05/82 1,8 | 18 30 - - 
01/03/83 2,3 | 23 35 - - 
01/05/83 2,3 | 5 | 18 23 | 35 - - 
01/07/83 2 | 5 | 18 23 | 35 - - 
01/05/84 2 | 5 | 8 | 18 23 | 35 - - 
01/03/85 2,2 | 10 23 - - 
01/03/86 2,4 | 10 25 - - 
01/05/87 1,7 | 10 25 - - 
01/03/88 1,4 | 5 | 10 25 - - 
01/03/89 2 | 5 | 10 25 - - 
01/03/90 2,3 | 10 23 - - 
01/03/91 2,3 | 10 | 12,5 21 - 12,5 
01/03/92 2,7 | 10 | 12,5 | 16 21 - 16 
01/03/93 2,5 | 12,5 21 - 12,5 
01/01/96 2,8 | 12,5 21 - 12,5 
01/03/97 3,3 | 12,5 21 - 12,5 
01/03/98 3,6 | 12,5 21 - 12,5 
01/03/99 4 | 12,5 21 - 12,5 
01/03/00 4,2 | 12,5 21 - 12,5 
01/01/01 4,3 | 12,5 20 - 12,5 
01/03/02 4,3 | 12,5 21 - 12,5 
01/01/03 4,3 | 13,5 21 - 13,5 
01/01/04 4,4 | 13,5 21 - 13,5 
01/01/05 4.8 | 13.5 21 - 13,5 
01/12/08 4.8 | 13.5 21,5 - 13,5 
01/01/10 4.8 | 13.5 21 - 13,5 
01/07/11 4.8 | 9 | 13.5 21 - 13,5 
01/01/12 4.8 | 9 | 13.5 23 - 13,5 

Ελλάδα         

01/01/87 3 | 6 18 36 - 
01/01/88 3 | 6 16 36 - 
28/04/90 4 | 8 18 36 - 
08/08/92 4 | 8 18 - - 
01/04/05 4,5 | 9 19 - - 

«Π.1.5. - Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις &  τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης 
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15/03/10 5 | 10 21 - - 

01/07/10 5,5 | 11 23 - - 
01/01/11 6,5 | 13 23 - - 
20/07/15 6 | 13 23 - - 
01/06/16 6 | 13 24     
Ισπανία         

01/01/86 6 12 33 - 
01/01/92 6 13 28 - 
01/08/92 6 15 28 - 
01/01/93 3 | 6 15 - - 
01/01/95 4 | 7 16 - - 
01/07/10 4 | 8 18 - - 
01/09/12 4 | 10 21 - - 

Γαλλία         
1/01/1968      6 16,66 20 13 
1/12/1968      7 19 25 15 

01/01/70 7,5 23 33,33 17,6 
01/01/73 7 20 33,33 17,6 
01/01/77 7 17,6 33,33 - 

1/07/1982      4 | 5,5 | 7 18,6 33,33 - 
01/01/86 4 | 5,5 | 7 18,6 33,33 - 
01/07/86 2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13 18,6 33,33 - 
17/09/87 2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13 18,6 33,33 28 
01/12/88 2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13 18,6 28 - 
01/01/89 2,1 | 5,5 | 13 18,6 28 - 
08/09/89 2,1 | 5,5 | 13 18,6 25 | 28 - 
01/01/90 2,1 | 5,5 | 13 18,6 25 - 
13/09/90 2,1 | 5,5 | 13 18,6 22 - 
29/07/91 2,1 | 5,5 18,6 22 - 
01/01/93 2,1 | 5,5 18,6 - - 
01/08/95 2,1 | 5,5 20,6 - - 
01/04/00 2,1 | 5,5 19,6 - - 
01/01/12 2,1 | 5,5 | 7 19,6 - - 
01/01/14 2,1 | 5,5 | 10 20 - - 
Κροατία         

01/08/98 - 22 - - 
01/11/99 0 22 - - 
01/01/06 0  | 10 22 - - 
01/08/09 0  | 10 23 - - 
01/03/12 0  | 10 25 - - 
01/01/13 5 | 10 25 - - 
01/01/14 5 | 13 25 - - 

Ιταλία         
01/01/73 6 12 18 - 
01/01/75 6 12 30 18 
18/03/76 6 12 30 18 
10/05/76 6 | 9 12 30 18 
23/12/76 1 | 3 | 6 | 9 12 30 18 
08/02/77 1 | 3 | 6 | 9 | 12 14 35 18 
03/07/80 2 | 8 15 35 18 
01/11/80 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 14 35 15 | 18 
01/01/81 2 | 8 15 35 18 
05/08/82 2 | 8 | 10 | 15 18 38 20 
19/04/84 2 | 8 | 10 | 15 18 30 | 38 20 
20/12/84 2 | 9 18 30 - 
01/08/88 2 | 9 19 38 - 

«Π.1.5. - Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις &  τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης 
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01/01/89 4 | 9 19 38 - 
13/05/91 4 | 9 | 12 19 38 - 
01/01/93 4 | 9 19 - 12 
01/01/94 4 | 9 19 - 13 
24/02/95 4 | 10 19 - 16 
01/10/97 4 | 10 20 - - 
17/09/11 4 | 10 21 - - 
01/10/13 4 | 10 22 - - 
01/01/16 4 | 5 | 10 22     

Κύπρος         
01/07/92 - 5 - - 
01/10/93 - 8 - - 
01/07/00 5 10 - - 
01/07/02 5 13 - - 
01/01/03 5 15 - - 
01/08/05 5 | 8 15 - - 
01/03/12 5 | 8 17 - - 
14/01/13 5 | 8 18 - - 
13/01/14 5 | 9 19 - - 
Λετονία         

01/05/95 - 18 - - 
01/01/03 9 18 - - 
01/05/04 5 18 - - 
01/01/09 10 21 - - 
01/01/11 12 22 - - 
01/07/12 12 21 - - 
Λιθουανία         
01/05/94 - 18 - - 
01/08/94 9 18 - - 
01/01/97 - 18 - - 
01/05/00 5 18 - - 
01/01/01 5 | 9 18 - - 
01/01/09 5 | 9 19 - - 
01/09/09 5 | 9 21 - - 

Λουξεμβούργο         
01/01/70 4 8 - - 
01/01/71 2 | 5 10 - - 
01/07/83 3 | 6 12 - - 
01/01/92 3 | 6 15 - - 
01/01/93 3 | 6 15 - 12 
01/01/15 3 | 8 17 - 14 
Ουγγαρία         
01/01/88 0 | 15 25 - - 
01/01/93 0 | 6 25 - - 
01/08/93 10 25 - - 
01/01/95 0 | 12 25 - - 
01/01/04 5 | 15 25 - - 
01/01/06 5 | 15 20 - - 
01/09/06 5 20 - - 
01/07/09 5 | 18 25 - - 
01/01/12 5 | 18 27 - - 

Μάλτα         
01/01/95 5 15 - - 
01/01/99 5 15 - - 
01/01/04 5 18 - - 
01/01/11 5 | 7 18 - - 
Ολλανδία         
01/01/69 4 12 - - 

«Π.1.5. - Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις &  τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης 
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01/01/71 4 14 - - 
01/01/73 4 16 - - 
01/01/76 4 18 - - 
01/01/84 5 19 - - 
01/10/86 6 20 - - 
01/01/89 6 18,5 - - 
01/10/92 6 17,5 - - 
01/01/01 6 19 - - 
01/10/12 6 21 - - 
Αυστρία         

01/01/73 8 16 - - 
01/01/76 8 18 - - 
01/01/78 8 18 30 30 
01/01/81 8 | 13 18 30 30 
01/01/84 10 20 32 32 
01/01/92 10 20 - - 
01/01/95 10 20 - 12 
01/01/16 10 | 13 20 - 13 
Πολωνία         

05/07/93 7 22 - - 
04/09/00 3 | 7 22 - - 
01/01/11 5 | 8 23 - - 

Πορτογαλία         
01/01/86 8 16 30 - 
01/02/88 8 17 30 - 

24/03/1992(1) 5 16 30 - 
01/01/95 5 17 - - 
01/07/96 5 | 12 17 - - 
05/06/02 5 | 12 19 - 12 
01/07/05 5 | 12 21 - 12 
01/07/08 5 | 12 20 - 12 
01/07/10 6 | 13 21 - 13 
01/01/11 6 | 13 23 - 13 
(1) Στις 24 Μαρτίου 1992 η Πορτογαλία κατήργησε τον μηδενικό συντελεστή. Όλα τα αγαθά και οι 

υπηρεσίες που υπάγονταν πριν σε μηδενικό συντελεστή φορολογούνται τώρα με 6%. 
Ρουμανία         
01/07/93 - 18 - - 
01/01/95 9 18 - - 
01/02/98 11 22 - - 
01/01/00 - 19 - - 
01/01/04 9 19 - - 
01/12/08 5 | 9 19 - - 
01/07/10 5 | 9 24 - - 
 01/01/16 5 | 9 20 - - 
01/01/17  5 | 9                   19                    -               - 
Σλοβενία         
01/07/99 8 19 - - 
01/01/02 8,5 20 - - 
01/07/13 9,5 22 - - 
Σλοβακία         
01/01/93 5 23 - - 
01/08/93 6 25 - - 
01/01/96 6 23 - - 
01/07/99 10 23 - - 
01/01/03 14 20 - - 
01/01/04 - 19 - - 
01/01/07 10 19 - - 

«Π.1.5. - Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις &  τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης 
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01/05/10 6 | 10 19 - - 
01/01/11 10 20 - - 
Φινλανδία         
01/06/94 5 | 6 | 12 22 - - 
01/01/95 6 | 12 | 17 22 - - 
01/01/98 8 | 17 22 - - 
01/10/09 8 | 12 22 - - 
01/07/10 9 | 13 23 - - 
01/01/13 10 | 14 24 - - 
Σουηδία         

01/01/69  2,04 | 6,38  11,11 - - 
01/01/71 3,09 | 9,89 17,65 - - 
01/06/77 3,54 | 11,43 20,63 - - 
08/09/80 3,95 | 12,87 23,46 - - 
16/11/81 3,67 | 11,88 21,51 - - 
01/01/83 3,95 | 12,87 23,46 - - 
01/07/90 4,17 | 13,64 25 - - 
01/01/92 18 25 - - 
01/01/93 21 25 - - 
01/07/93 12 | 21 25 - - 
01/01/96 6 | 12 25 - - 

Ην. Βασίλειο         
01/04/73 - 10 - - 
29/07/74 - 8 - - 
18/11/74 - 8 25 - 
12/04/76 - 8 12,5 - 
18/06/79 - 15 - - 
01/04/91 - 17,5 - - 
01/04/94 - 17,5 - 8 
01/01/95 8 17,5 - - 
01/09/97 5 17,5 - - 
01/12/08 5 15 - - 
01/01/10 5 17,5 - - 
04/01/11 5 20 - - 

 

5.2.  Απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του 
Κώδικα ΦΠΑ 
 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 111 παρ.2 του ν. 4549/2018, οι οποίες 

ισχύουν από 1.1.2019, με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Κώδικα 

ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και με σκοπό τη βελτίωση και απλοποίηση του ειδικού 

καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων και την πλήρη εναρμόνισή του με το 

κοινοτικό δίκαιο, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και 

ομοιόμορφη εφαρμογή τους: 

Με τις νέες διατάξεις του άρθρου 39 το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, 

το οποίο είναι προαιρετικό καθεστώς, καθίσταται πιο αποτελεσματικό και 

δίκαιο, δεδομένου ότι σε αυτό εντάσσονται οι πραγματικά μικρές επιχειρήσεις οι 

«Π.1.5. - Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις &  τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης 
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οποίες δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του κανονικού 

καθεστώτος ΦΠΑ. 

Με τις νέες διατάξεις του άρθρου 39 προβλέπεται απαλλαγή από την 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου αυτού, 

ανεξάρτητα από την κατηγορία λογιστικών αρχείων (βιβλίων) που τηρούν, όχι 

μόνο για τους υποκειμένους, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος 

πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, κατά την έννοια 

του άρθρου 2 του Κώδικα ΦΠΑ, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) €, χωρίς στο ποσό 

αυτό να περιλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας, αλλά και για τους νέους 

υποκειμένους, οι οποίοι με την υποβολή της δήλωσης έναρξης των εργασιών 

τους επιθυμούν την ένταξη στο καθεστώς αυτό. 

Επισημαίνεται ότι οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των 

μικρών επιχειρήσεων δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών 

τους, δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ και στα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) που 

εκδίδουν υποχρεούνται να αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο 

προστιθέμενης αξίας - απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν. 2859/2000». 

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών 

επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες: 

> Ως προς τον προσδιορισμό των ορίου των 10.000€ που αποτελεί το κριτήριο 

για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, με σαφήνεια 

ορίζεται ότι για το προσδιορισμό της αξίας των 10.000€ δεν λαμβάνονται 

υπόψη οι μεταβιβάσεις ενσώματων ή άυλων αγαθών επένδυσης, καθώς και οι 

απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, 

> Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής των υποκειμένων στο ειδικό καθεστώς 

των μικρών επιχειρήσεων από την έναρξη των εργασιών τους, 

> Η υπέρβαση του ορίου των 10.000€ εντός του φορολογικού έτους καθιστά 

υποχρεωτική τη μετάταξη των υποκειμένων στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντός 

του φορολογικού έτους, 

> Σε περίπτωση προαιρετικής ένταξης στο ειδικό καθεστώς των μικρών 

επιχειρήσεων, δεν υφίσταται υποχρέωση παραμονής για δύο έτη στο εν λόγω 

καθεστώς. 
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Αναλυτικότερα διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπονται τα 

κριτήρια για την ένταξη των υποκειμένων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ) στο 

ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, στο καθεστώς αυτό 

εντάσσονται ανεξάρτητα από την κατηγορία λογιστικών αρχείων (βιβλίων) που 

τηρούν: 

α) οι υποκείμενοι που κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν 

παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 του 

Κώδικα ΦΠΑ, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000€) €, 

β) οι υποκείμενοι που, για πρώτη φορά πραγματοποιούν έναρξη από 1.1.2019, 

εφόσον το επιθυμούν, με την έναρξή τους. 

Με τις νέες διατάξεις στον προσδιορισμό του ορίου των 10.000€ που αποτελεί 

το κριτήριο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων δεν 

περιλαμβάνονται οι μεταβιβάσεις ενσώματων ή άυλων αγαθών επένδυσης, 

καθώς και οι απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ 

εισροών τους (π.χ. πράξεις του άρθρου 22 Κώδικα ΦΠΑ). 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 αναφέρονται οι περιπτώσεις που δεν 

εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Συγκεκριμένα, πρόκειται: 

α) για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, 

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 

41 Κώδικα ΦΠΑ και όχι στις διατάξεις του άρθρου 39, 

β) για τους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας υποκειμένους στο 

φόρο.  

Μια επιχείρηση μπορεί να είναι απαλλασσόμενη κατά την έννοια του άρθρου 39 

μόνο αν είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι μη 

εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι 

καθίστανται υπόχρεοι στο ΦΠΑ στην Ελλάδα για παραδόσεις αγαθών ή παροχές 

υπηρεσιών που πραγματοποιούν, δεν δύνανται να απαλλάσσονται από το φόρο 

κατ' εφαρμογή του άρθρου 39, αλλά υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους στο εσωτερικό της χώρας με τη λήψη 

ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου κατά περίπτωση. 
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γ) για τις παραδόσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 28. 

Εφόσον επιχείρηση εντάσσεται στις μικρές επιχειρήσεις του άρθρου 39 και 

πραγματοποιεί παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου προς πρόσωπο 

εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας, για την πράξη αυτή δεν 

εφαρμόζεται απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 39 αλλά η εν λόγω παράδοση 

απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 28.1.β. Η επιχείρηση για την συγκεκριμένη 

πράξη έχει δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου των εισροών, ο 

οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το φόρο που αναλογεί στην αξία της παράδοσης. 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 39 ρυθμίζεται ο τρόπος και ο χρόνος 

μετάταξης στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση 

πλήρωσης των κριτηρίων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 

39. 

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι όσοι υποκείμενοι στο κανονικό καθεστώς δεν 

υπερβαίνουν, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος το όριο των 10.000€ και 

επιθυμούν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, θα 

πρέπει για την υλοποίηση της βούλησης αυτής να υποβάλουν δήλωση 

μεταβολών στην ΔΟΥ, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του 

φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι 30/1, με ημερομηνία μεταβολής την έναρξη 

του φορολογικού έτους. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία των τριάντα (30) 

ημερών είναι ανατρεπτική. 

Στην περίπτωση που ο υποκείμενος επιθυμεί με την έναρξή του να ενταχθεί στο 

καθεστώς του άρθρου 39, η δήλωση έναρξης απαιτείται να έχει υποβληθεί 

εμπρόθεσμα. Όταν η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται με αναδρομική έναρξη 

ισχύος σε σχέση με τον χρόνο υποβολής της, ο υποκείμενος, έστω και αν τηρεί 

όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του ειδικού καθεστώτος των μικρών 

επιχειρήσεων, εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (σχετ. απόφαση ΔΕΕ C-

566/16). 

Παραδείγματα: 

α. Γιατρός το 2018 έχει έσοδα από ιατρικές υπηρεσίες 4.000€, από μελέτες 

3.000€ και από παράδοση αγροτικών προϊόντων 5.000€. Από 1.1.2019, με 

δήλωση μεταβολών έως και 30.1.2019, μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς 
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των μικρών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι για τον προσδιορισμό του ορίου των 

10.000€ θα ληφθούν υπόψη μόνο τα έσοδα από αγροτικά 5.000€ και τα έσοδα 

από μελέτες 3.000€ τα οποία στο σύνολο (5.000 +3.000= 8.000) είναι μικρότερα 

από 10.000€. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από ιατρικές υπηρεσίες ύψους 4.000€ 

δεν λαμβάνονται υπόψη για το όριο των 10.000€, διότι πρόκειται για πράξεις 

απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους (άρθρο 

22 παρ.1 περ. ε'). 

β. Εταιρεία το 2018 έχει έσοδα από παροχή λογιστικών υπηρεσιών 9.000€ και 

από μίσθωση ακινήτων 3.000€. Το 2019, με δήλωση μεταβολών έως και 

30.1.2019, μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, 

διότι στον υπολογισμό του ορίου των 10.000€ λαμβάνονται υπόψη μόνο τα 

έσοδα από παροχή λογιστικών υπηρεσιών 9.000€ και όχι τα έσοδα από 

μίσθωση ακινήτων 3.000€, αφού αυτά αποτελούν πράξη απαλλασσόμενη χωρίς 

δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών της (άρθρο 22 παρ. 1 περ. κστ') 

γ. Οικονομολόγος το 2018 έχει έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών του 

8.000€ και παράλληλα έχει και από παράδοση αγροτικών προϊόντων 1.800€ και 

έχει εισπράξει και μια επιδότηση αγροτική (βασική ενίσχυση) 200€. Το 2019, με 

δήλωση μεταβολών έως και 30.1.2019, μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς 

των μικρών επιχειρήσεων, διότι στον υπολογισμό του ορίου των 10.000€ 

λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 8.000€ και τα 

έσοδα από παράδοση αγροτικών προϊόντων 1.800€. Η επιδότηση των 200€ δεν 

λαμβάνεται υπόψη, δεδομένου ότι είναι πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής του 

ΦΠΑ. 

δ. Δικηγόρος κάνει έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ την 1.2.2019. Από την 

ημερομηνία αυτή μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς των μικρών 

επιχειρήσεων. 

ε. Νέος αγρότης κάνει έναρξη εργασιών, την 1.4.2019. Από την ημερομηνία αυτή 

μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39). 

4. Στην παράγραφο 4, ορίζεται ότι ο υποκείμενος στο φόρο που ασκεί τη 

δραστηριότητά του για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, προκειμένου να 

κριθεί αν μπορεί να απαλλαγεί κατά το επόμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 (δηλαδή αν πληρείται το κριτήριο των 

10.000€), γίνεται αναγωγή της αξίας των παραδόσεων αγαθών του ή των 
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παροχών υπηρεσιών του που πραγματοποίησε κατά το χρονικό διάστημα που 

άσκησε την δραστηριότητά του, σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι η αναγωγή σε 

ετήσια βάση για σκοπούς υπαγωγής των υποκειμένων στο ειδικό καθεστώς των 

μικρών επιχειρήσεων, πρέπει να γίνεται ακόμη και αν ο υποκείμενος 

λειτούργησε για περίοδο μικρότερη των (4) μηνών και δεν θα πρέπει να γίνεται 

σύγχυση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΠΟΛ 1003/2015, για την εφαρμογή 

των διατάξεων των ΕΛΠ, στην οποία έγινε δεκτό «ότι οντότητα που λειτούργησε 

στην πρώτη ετήσια περίοδο για χρονικό διάστημα μικρότερο των (4) μηνών δεν 

γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το διάστημα αυτό». 

5. Στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 39 ρυθμίζεται ο χρόνος και ο τρόπος 

της υποχρεωτικής και προαιρετικής μετάταξης των υποκειμένων αντιστοίχως 

στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 5 προβλέπεται 

για πρώτη φορά ότι η υπέρβαση του ορίου των 10.000€ εντός του φορολογικού 

έτους καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη των υποκειμένων στο κανονικό 

καθεστώς ΦΠΑ, εντός του έτους αυτού η οποία ισχύει από την στιγμή της 

πραγματοποίησης της πράξης παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, με την 

οποία συντελείται η υπέρβαση του ορίου αυτού, και για το σύνολο της αξίας της 

πράξης αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης μεταβολών. 

Ουσιαστικά ο χρόνος υποβολής της δήλωσης μεταβολών για την υπαγωγή στο 

κανονικό καθεστώς ή η μη υποβολή της δεν επηρεάζει την υποχρεωτική 

υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, η οποία συντελείται από την στιγμή 

πραγματοποίησης της πράξης, με την οποία συντελείται η υπέρβαση του ορίου 

των 10.000€.  

Παράδειγμα: 

Οικονομολόγος το 2019 είναι στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων 

και στις 14 Μαρτίου του 2019 εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 

10.200€. Το ποσό αυτό των 10.200€ πρέπει να επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. και 

παράλληλα ο οικονομολόγος υποχρεούται να υποβάλει στη Δ.Ο.Υ δήλωση 

μεταβολών για υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς. Η υπαγωγή στο κανονικό 

καθεστώς ισχύει από τις 14 Μαρτίου του 2019 ανεξάρτητα από το πότε θα 

πραγματοποιηθεί η υποβολή της δήλωσης μεταβολών για υπαγωγή στο 

κανονικό καθεστώς. 
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6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 39 ορίζεται ότι για την προαιρετική 

μετάταξη του υποκειμένου από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων 

στο κανονικό καθεστώς υποβάλλεται δήλωση μεταβολών εντός ανατρεπτικής 

προθεσμίας 30 ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι 

και 30/1. 

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μετάταξης προαιρετικά από το 

ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς δεν 

υφίσταται κάποιος χρονικός περιορισμός για υποχρεωτική παραμονή στο 

κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, πέραν του τρέχοντος φορολογικού έτους και από την 

έναρξη του επόμενου φορολογικού έτους ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να 

επιλέξει τη μετάταξη του στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, 

εφόσον δεν έχει υπερβεί το όριο των 10.000€. Ομοίως ισχύει και στην 

περίπτωση που από τον υποκείμενο επιλεγεί προαιρετική ένταξη στο ειδικό 

καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων. Δεν προβλέπεται από 1.1.2019 η 

υποχρεωτική παραμονή για δύο έτη στην περίπτωση προαιρετικής ένταξης στο 

ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων. 

Τέλος θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι από 1.1.2019 και εφεξής οι υποκείμενοι 

στο φόρο που από την έναρξη του φορολογικού έτους εντάχθηκαν στο ειδικό 

καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων εκ παραδρομής, λόγω λανθασμένου 

υπολογισμού του ορίου, των 10.000€, (όπως αυτό προσδιορίζεται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 39) υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς 

ΦΠΑ. Προς το σκοπό αυτό οφείλουν να υποβάλουν δήλωση μεταβολών με 

δηλούμενη ημερομηνία μεταβολής την έναρξη του φορολογικού έτους. Εν 

συνεχεία από την έναρξη του φορολογικού έτους ο εν λόγω υποκείμενος έχει 

όλες τις υποχρεώσεις του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (υποβολή δηλώσεων 

ΦΠΑ, έκδοση λογιστικών αρχείων ( στοιχεία) με ΦΠΑ κλπ.). 

7. Με τις διατάξεις των παραγράφων 7-9 του άρθρου 39 ρυθμίζονται τα θέματα 

απογραφής των αποθεμάτων (εμπορεύσιμων και παγίων), της υποβολής 

δήλωσης αποθεμάτων και απόδοσης του ΦΠΑ καθώς και άσκησης ή μη του 

δικαιώματος έκπτωσης για τις περιπτώσεις μετάταξης από το κανονικό 

καθεστώς στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων και αντίστροφα. 

Συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση μετάταξης οι υποκείμενοι υποχρεούνται να 

απογράφουν, ανά ισχύοντα συντελεστή φόρου, τα αποθέματα των 
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εμπορεύσιμων αγαθών τους τα οποία υπάρχουν κατά την τελευταία μέρα πριν 

την μετάταξη και να τα αποτιμούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Επίσης, απογράφονται υποχρεωτικά τα αγαθά επένδυσης για τα οποία δεν έχει 

παρέλθει ο χρόνος διακανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του 

Κώδικα ΦΠΑ. Για τα απογραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, αγαθά υποβάλλεται, 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από τη μετάταξη, 

δήλωση αποθεμάτων μετάταξης (έντυπο 012-ΦΠΑ) που περιλαμβάνει την αξία 

τους κατά συντελεστή ΦΠΑ και το φόρο που αναλογεί. Σημειώνεται ότι για 

δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλονται από το φορολογικό έτος 

2017 και εφεξής, ακόμα και αν αφορούν σε πράξεις προηγούμενων 

φορολογικών ετών ισχύει το νέο έντυπο «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» 

(012 - Φ.Π.Α.) όπως ορίστηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1199/23.12.2016. 

Ειδικότερα για την μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς των μικρών 

επιχειρήσεων, υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ που έχει εκπέσει για τα 

αποθέματα και υποχρέωση διακανονισμού και απόδοσης του φόρου που 

οφείλεται για τα αγαθά επένδυσης. Για την απόδοση του φόρου αυτού 

υποβάλλεται έκτακτη δήλωση εντός ενός μηνός από την υποβολή της δήλωσης 

αποθεμάτων μετάταξης. 

Για την μετάταξη από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο 

κανονικό καθεστώς, υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που αναλογεί στα 

απογραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, αγαθά. Ο φόρος αυτός εκπίπτει με την 

προβλεπόμενη από το άρθρο 38 δήλωση ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη φορολογική 

περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετάταξη. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία προς καταχώρηση 

στη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης ή ο υποκείμενος δεν επιθυμεί να εκπέσει το 

φόρο των εισροών που δικαιούται, δεν υποβάλλεται δήλωση αποθεμάτων 

μετάταξης, δηλαδή δεν υποβάλλεται μηδενική δήλωση αποθεμάτων. 

Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση υποκειμένου που εντάσσεται από το 

κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων δεν υπάρχει 

υποχρέωση υποβολής μηδενικής έκτακτης δήλωσης, ενώ τυχόν χρεωστικό ποσό 

της έκτακτης δήλωσης δεν δύναται να συμψηφιστεί με πιστωτικό υπόλοιπο της 

τελευταίας φορολογικής περιόδου του κανονικού καθεστώτος και δύναται να 

ζητηθεί η επιστροφή του εν λόγω πιστωτικού υπολοίπου. 
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8. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 39, ορίζεται ότι οι υποκείμενοι της 

παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, κατά την 

έκδοση υποχρεούνται να αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο 

προστιθέμενης αξίας - απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν. 2859/2000». 

Πίνακας 5:  Όρια απαλλαγής (πολύ) μικρών επιχειρήσεων από Φ.Π.Α. στα 
Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. 

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΥΡΩ* 
Βέλγιο    25.000 €   
Βουλγαρία BGN              50.000    25.565 € 
Κροατία HRK            230.000     30.864 € 
Τσεχία CZK         1.000.000     37.008 € 
Δανία DKK             50.000      6.726 € 
Γερμανία   17.500 €   
Εσθονία   16.000 €   

Ιρλανδία** 
   75.000 € 

ή    37.500 € 
  

Ελλάδα    10.000 €   
Ισπανία Δεν υπάρχει   

Γαλλία 

   82.800 € 

ή   42.900 €  

 ή    33.100 € 

  

Ιταλία 

   25.000 € 

ή    30.000 € 

ή    40.000 € 

ή     45.000 € 

ή    50.000 € 

  

Κύπρος    15.600 €   
Λετονία   50.000 €   
Λιθουανία   45.000 €   
Λουξεμβούργο   30.000 €   
Ουγγαρία HUF         8.000.000    26.067 € 

Μάλτα 

  35.000 € 

ή   24.000 € 

ή   14.000 € 
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Ολλανδία Δεν υπάρχει   
Αυστρία   30.000 €   
Πολωνία PLN            200.000    46.442 € 

Πορτογαλία 
  10.000 € 

ή   12.500 € 
  

Ρουμανία*** RON           220.000   48.725 € 
Σλοβενία   50.000 €   
Σλοβακία   49.790 €   
Φινλανδία   10.000 €   
Σουηδία SEK             30.000     3.168 € 
Ην. Βασίλειο GBP             83.000    97.808 € 
 

* Οι συγκεκριμένες χώρες τηρούν τα όρια στο εθνικό τους νόμισμα. Η μετατροπή 

σε € έγινε με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς  που δημοσιεύτηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 21 Φεβρουαρίου 2017. 

** 37.500 € για υπηρεσίες και 75.000 € για πώληση αγαθών. 

*** Το όριο εκφράζεται σε εθνικό νόμισμα υπολογισμένο από τις αξίες του € με 

την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημέρα της ένταξης, δηλαδή από 1.1.2007 

Πίνακας 6: Εισοδηματικά κατώφλια για αποκτήσεις από υποκείμενους 
στο φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και μη υποκείμενα στο φόρο νομικά 

πρόσωπα καθώς και για εξ' αποστάσεως πωλήσεις 

ΚΡΑΤΗ 
ΜΕΛΗ 

ΕΘΝΙΚΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ* 

ΕΘΝΙΚΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ* 

Βέλγιο   11.200 €       35.000 €    

Βουλγαρία BGN    20.000   10.226 €  BGN           70.000    35.791 € 

Κροατία HRK    77.000   10.332 € HRK         270.000    36.231 € 

Τσεχία CZK  326.000   12.064 € CZK      1.140.000    42.189 € 

Δανία DKK   80.000 10.762 € DKK        280.000    37.668 € 

Γερμανία   12.500 €     100.000 €   

Εσθονία 10.000 €       35.000 €   

Ιρλανδία   41.000 €       35.000 €   

Ελλάδα   10.000 €      35.000 €   

Ισπανία   10.000 €                   35.000 €   

Γαλλία   10.000 €      35.000 €   

Ιταλία   10.000 €     35.000 €   

Κύπρος   10.251,61 €      35.000 €   
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Λετονία   10.000 €      35.000 €   

Λιθουανία   14.000 €      35.000 €   

Λουξεμβούργο   10.000 €   100.000 €   

Ουγγαρία**   10.000 €     35.000 €   

Μάλτα   10.000 €      35.000 €   

Ολλανδία   10.000 €                 100.000 €   

Αυστρία   11.000 €      35.000 €   

Πολωνία PLN     50.000   11.610 € PLN      160.000 €    37.154 € 

Πορτογαλία   10.000 €      35.000 €   

Ρουμανία*** RON    34.000     7.530 € RON         118.000    26.135 € 

Σλοβενία   10.000 €      35.000 €   

Σλοβακία   13.941,45 €      35.000 €   

Φινλανδία   10.000 €      35.000 €   

Σουηδία SEK     90.000     9.505 € SEK          320.000    33.794 € 

Ην. Βασίλειο GBP     83.000 97.808 € GBP            70.000    82.489 € 
 

* Η μετατροπή σε € έγινε με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς  που 

δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις 21 Φεβρουαρίου 

2017. 

** Το εθνικό νόμισμα της Ουγγαρίας είναι το HUF (ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ), 

ωστόσο ο νόμος του ΦΠΑ προβλέπει, ειδικά για αυτά τα κατώφλια, ποσό σε €.  

*** Τα κατώφλια εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα υπολογισμένο από τις αξίες 

του € με την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημέρα της ένταξης, δηλαδή 

1.1.2007 

5.3.  ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις - Ηλεκτρονικό εμπόριο 

 
Τα νέα μέτρα αποτελούν συνέχεια του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τον 

ΦΠΑ, το οποίο παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2016 με στόχο τη δημιουργία 

ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην Ε.Ε.. Το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενιαία αγορά της €πης. Ο ΦΠΑ 

αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων στην Ε.Ε., έχοντας ξεπεράσει 

το 1 τρις € το 2015, ποσό που αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ της Ε.Ε.  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που 

επιτεύχθηκε το προηγούμενο έτος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με 

τα λεπτομερή μέτρα που απαιτούνται για την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ 

για τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών, ενώ διασφαλίζεται επίσης ότι οι 

διαδικτυακές αγορές διαδραματίζουν τον ρόλο που τους αναλογεί στην 

καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν 

θα εξασφαλίσουν την ομαλή εισαγωγή των νέων μέτρων ΦΠΑ για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο,  θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021. Τα μέτρα 

αυτά αναμένεται να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ανακτήσουν τα φορολογικά 

έσοδα ύψους 5 δις € που χάνονται σε αυτόν τον τομέα κάθε έτος, ποσό που 

υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 7 δις € έως το 2020.  

Αντιμετώπιση της μη τήρησης των υποχρεώσεων ως προς τον ΦΠΑ επί 

των πωλήσεων που διευκολύνονται από τις διαδικτυακές πλατφόρμες 

Εταιρείες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν τις 

αποθήκες ή τα λεγόμενα «κέντρα εκτέλεσης παραγγελιών» εντός της ΕΕ, 

μπορούν να πωλούν αγαθά στους καταναλωτές της ΕΕ μέσω διαδικτυακών 

αγορών. Σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες κατά την είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ για τα εν λόγω αγαθά. 

Σύμφωνα με τα μέτρα που συμφωνήθηκαν, θα θεωρείται ότι οι διαδικτυακές 

αγορές ενεργούν ως πωλητές όταν διευκολύνουν τις πωλήσεις αγαθών αξίας 

έως 150 € σε πελάτες εντός της Ε.Ε. από επιχειρήσεις εκτός ΕΕ που 

χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τους. Σημειωτέον, ότι οι ίδιοι κανόνες θα 

εφαρμόζονται όταν επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. χρησιμοποιούν διαδικτυακές 

πλατφόρμες για την πώληση εμπορευμάτων μέσω «κέντρων εκτέλεσης 

παραγγελιών» εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από την αξία τους, ώστε να παρέχεται 

στις φορολογικές αρχές η δυνατότητα να ζητούν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις εν 

λόγω πωλήσεις. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να τηρούν 

αρχεία των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που τις 

χρησιμοποιούν. 

Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν προσδιορίζουν λεπτομερέστερα πότε θεωρείται 

ότι οι διαδικτυακές αγορές διευκολύνουν την εν λόγω παροχή αγαθών ή 

υπηρεσιών και πότε όχι, με βάση αφενός το κατά πόσον καθορίζουν ή όχι τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της παροχής και αφετέρου τη συμμετοχή τους στην 

πληρωμή ή την παραγγελία και την παράδοση των αγαθών. Οι κανόνες 
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διευκρινίζουν επίσης λεπτομερώς το είδος των αρχείων που πρέπει να 

τηρούνται από τις πλατφόρμες που διευκολύνουν την παροχή αγαθών ή 

υπηρεσιών σε πελάτες στην ΕΕ. 

Νέο σύστημα ΦΠΑ για επιχειρήσεις που πωλούν μέσω του διαδικτύου  

Η εφαρμογή των κανόνων που συμφωνήθηκαν θα εξασφαλίσει επίσης ότι το 

2021 θα είναι διαθέσιμο ένα εντελώς νέο σύστημα ΦΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις 

που πωλούν αγαθά στο διαδίκτυο. Με τους κανόνες αυτούς δημιουργούνται νέα 

δομικά στοιχεία του συστήματος, τα οποία θα χρειαστούν οι διαδικτυακές 

επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά της ΕΕ. 

Η επικαιροποιημένη ηλεκτρονική επιχειρηματική πύλη για τον ΦΠΑ, ή αλλιώς 

«κέντρo ενιαίας εξυπηρέτησης», που δημιουργείται με τα εν λόγω μέτρα, θα 

δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά στους πελάτες τους 

μέσω του διαδικτύου να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους στην Ε.Ε. όσον 

αφορά τον ΦΠΑ μέσω μίας εύχρηστης διαδικτυακής πύλης στη γλώσσα τους. 

Χωρίς την πύλη, θα ήταν υποχρεωμένες να εγγράφονται στα μητρώα ΦΠΑ σε 

κάθε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο επιθυμούν να πωλούν, κατάσταση την 

οποία προβάλλουν οι επιχειρήσεις ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις 

μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. 

Το σύστημα ισχύει ήδη για τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το 

2015 και λειτουργεί ικανοποιητικά. 

Επόμενα βήματα: 

Η τελική έγκριση των νέων κανόνων θα είναι δυνατή όταν θα είναι διαθέσιμη η 

συμβουλευτική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, τα κράτη 

μέλη μπορούν να ξεκινήσουν την επέκταση των οικείων συστημάτων ΤΠ με 

βάση τους κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα. Οι νέοι κανόνες ΦΠΑ θα 

εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και τα κράτη μέλη πρέπει να 

μεταφέρουν τους νέους κανόνες της οδηγίας ΦΠΑ στην εθνική τους νομοθεσία 

μέχρι τα τέλη του 2020. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τη 

διευρυμένη υπηρεσία «κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ» θα μπορούν 

να εγγράφονται στην εν λόγω υπηρεσία στα κράτη μέλη από την 1η Οκτωβρίου 

του 2020. 
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6.  Κατασχέσεις -  Χρέη προς το Δημόσιο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης για το 2018, οι αρμόδιες 

υπηρεσίες πραγματοποίησαν περισσότερες από 108.000 κατασχέσεις στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων που έχουν χρέη προς τις ΔΟΥ. 

Αναλυτικότερα: 

•  1.162.736 οφειλέτες βρίσκονται πλέον υπό μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης,  

•  674.190 οφειλέτες βρίσκονται προ των πυλών επιβολής σχετικών μέτρων,  

•  4.200.472 άτομα, είναι το σύνολο των οφειλετών που έχουν ανοικτούς 

«λογαριασμούς» με την εφορία.  

•  περίπου 2,3 εκ. φορολογούμενοι εμφανίζονται να έχουν οφειλές προς την 

εφορία έως 3.000 €. 

- Επισημάνσεις για τον σχεδιαζόμενο "προοδευτικά ακατάσχετο 

λογαριασμό που προωθεί η ΑΑΔΕ: 

Με το νέο καθεστώς, που επεξεργάζονται το υπουργείο Οικονομικών, η ΑΑΔΕ 

και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα θεσπίζεται ένα σύστημα κλιμακωτού 

ακατάσχετου λογαριασμού το οποίο θα αφορά αποκλειστικά τους οφειλέτες 

που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των 

οφειλών τους.  Θα προβλέπει ότι για κάθε ποσό δόσης που θα μειώνει την 

οφειλή, θα αποδεσμεύεται ταυτόχρονα πολλαπλάσιο ποσό (3 έως 4 φορές 

υψηλότερο της μηνιαίας δόσης) από τον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη, με 

την απαράβατη προϋπόθεση να έχει υπαχθεί σε ρύθμιση την οποία θα τηρεί 

απαρέγκλιτα. 

-  Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνει η φορολογική Διοίκηση 

στα χέρια του οφειλέτη και στα χέρια τρίτων: 

Για βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή έως 500 €, δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση 

μέτρων αναγκαστικής είσπραξης στα χέρια του οφειλέτη. Για παράδειγμα η 

εφορία μέχρι το ποσό αυτό οφειλής, δεν μπορεί, να προχωρήσει στην κατάσχεση 

του αυτοκινήτου του, ή του ποσού που έχει στο ταμείο της επιχείρησής του ή 

ακόμη και ενός ακινήτου του. Επιτρέπονται κατασχέσεις εις χείρα τρίτων για 

ποσό οφειλής ακόμη και για 1 €.  Για παράδειγμα, για 150 € χρεών η εφορία 

μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια 

τρίτων (όπως είναι τα ενοίκια, οι απαιτήσεις  από πελάτες κ.α). Σε τραπεζικούς 
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λογαριασμούς του οφειλέτη ποσό υπολοίπου του λογαριασμού έως 50 € δεν 

μπορεί να κατασχεθεί. 

 

-  Από ποιο ποσό χρεών προς το Δημόσιο και άνω προβλέπεται η επιβολή 

κατάσχεσης σε μισθούς, συντάξεις και άλλα ασφαλιστικά βοηθήματα; 

 

-   Το ακατάσχετο όριο από μισθό ή σύνταξη είναι 1.000 €.  

-  Για το ποσό του μισθού ή της σύνταξης από 1.000 έως 1.500 € μπορεί να 

κατασχεθεί το 50%, ενώ για πάνω από 1.500 € κατάσχεται το σύνολο.  

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής 

δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης, με την οποία 

γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην 

περίπτωση που υπάρχει ήδη τραπεζικός λογαριασμός πίστωσης μισθών ή 

συντάξεων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός. 

 

Παράδειγμα: από έναν συνταξιούχο με σύνταξη 800 € δεν γίνεται κατάσχεση. 

Αν η σύνταξη ή ο μισθός είναι 1.300 € τότε η εφορία μπορεί να κατάσχει κάθε 

μήνα το ποσό των 150 €. Αν ο μισθός είναι 2.000 τότε μπορεί να κατάσχει 750 € 

μηνιαίως. 

 

-  Τι συμβαίνει όταν ο λογαριασμός είναι κοινός, όσον αφορά  σε πιθανή 

κατάσχεση και στο μερίδιο που αναλογεί στον συν δικαιούχο:  

 

Ο κοινόχρηστος λογαριασμός όσον αφορά τις κατασχέσεις διαιρείται ανάλογα 

με τον αριθμό των συνδικαιούχων.  

 

Για παράδειγμα φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία 

2.500 €. Ο συγκεκριμένος είναι συνδικαιούχος σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό 

με άλλα δυο άτομα, τη σύζυγό του και το γιο του, οι οποίοι δεν έχουν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το υπόλοιπο του κοινού τραπεζικού λογαριασμού 

ανέρχεται σε 6.000 €.  Οι αρχές θα προχωρήσουν στην κατάσχεση του 1/3 του 

ποσού του κοινού λογαριασμού, δηλαδή θα κατασχέσουν το ποσό των 2.000 

€ που οφείλει ο συνδικαιούχος.    
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Στις περιπτώσεις αυτές για αποφυγή της επίπτωσης και στους συνδικαιούχους 

κρίνεται απαραίτητο να δηλώνουν ως ακατάσχετο τον λογαριασμό και οι λοιποί 

συνδικαιούχοι. 

-  Ποιο το ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που είναι 

ακατάσχετο: 

Για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 € σε έναν 

λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. Για να ισχύσει όμως 

το ακατάσχετο όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά στην 

ΑΑΔΕ τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του.  

-  Δυνατότητα τραπεζών να προβαίνουν ή όχι σε κατάσχεση μισθού ή 

σύνταξης για οφειλές προς αυτές: 

Σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εξαιρούνται από 

την κατάσχεση, εις χείρας τρίτου μεταξύ άλλων, απαιτήσεις μισθών ή 

συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών.  

 

-  Ακατάσχετα επιδόματα:  

Με την ΠΟΛ.1146/2017 της ΑΑΔΕ επισημαίνεται πως η Εφορία δεν μπορεί να 

προχωρήσει στην κατάσχεση προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων για χρέη 

προς το Δημόσιο. 

 

-  Κοινόχρηστοι τραπεζικοί λογαριασμοί (joint accounts) και το 

φορολογικό πλεονέκτημα που συνεπάγονται: 

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί πέραν των λειτουργικών πλεονεκτημάτων 

τους, έχουν και ένα σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα. Υπό προϋποθέσεις, 

χρήματα τα οποία ανήκαν σε θανόντα συνδικαιούχο απαλλάσσονται 

φορολόγησης για τους συνδικαιούχους που τα αναλαμβάνουν. Συγκεκριμένα η 

Φορολογία Κληρονομιών και Δωρεών προβλέπει απαλλαγή φόρου εφόσον 

συνδικαιούχος (ακόμη και κληρονόμος) προχωρήσει σε ανάληψη χρημάτων 

(μέρους ή και όλου του ποσού) μετά τον θάνατο κάποιου άλλου από τους 

συνδικαιούχους (άρθρο 25 παρ.2 ν.2961/2001).   

Μόνη προϋπόθεση για την απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς, είναι 

να έχει τεθεί ρητά στην τραπεζική σύμβαση ο πρόσθετος όρος ότι με το θάνατο 
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οιουδήποτε δικαιούχου η κατάθεση και ο λογαριασμός αυτής περιέρχεται 

αυτοδίκαια στους λοιπούς επιζώντες μέχρι τον τελευταίο από αυτούς.  

-  Τι σχεδιάζει η ΑΑΔΕ εντός του 2018: 

Kατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχειών σε 6 στους 10 

φορολογούμενους (59%) που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και στους οποίους 

είναι δυνατό να επιβληθούν μέτρα είσπραξης σχεδιάζει για το τρέχον έτος η 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της 

ΑΑΔΕ, για το 2018 οι κατασχέσεις αναμένεται να επεκταθούν σε επιπλέον 

150.000-200.000 οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου μέχρι το τέλος της χρονιάς 

καθώς στόχος της ΑΑΔΕ είναι η μείωση του στοκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική διοίκηση διευρύνει τους ελέγχους για όσους 

έχουν χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο ενώ σχεδιάζονται και ηλεκτρονικά 

συστήματα για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Θα εισηγηθεί επίσης 

την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων, 

για κατασχέσεις. Στόχος είναι να εντοπίζονται άμεσα περιουσιακά στοιχεία των 

οφειλετών του Δημοσίου, πριν αυτά χαθούν ή μεταφερθούν από τους οφειλέτες. 

Συνολικά προβλέπεται να διενεργηθούν 190.000 φορολογικοί και τελωνειακοί 

έλεγχοι για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου καυσίμων και 

καπνικών. 

Οι εισπρακτικοί στόχοι είναι υψηλότεροι από το περυσινό έτος καθώς η 

φοροδιαφυγή έχει διογκωθεί λόγω των σκληρών φορολογικών και 

ασφαλιστικών μέτρων αλλά και εξαιτίας της αναβάθμισης των συστημάτων 

ελέγχου που διαθέτει πλέον η εφορία. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός για τον 

περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση των εσόδων προβλέπει: 

Για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και σύμφωνα με το σχέδιο, φέτος η φορολογική 

διοίκηση υπολογίζει να εισπράξει περίπου 6 δις € από παλαιά, προ του 2018, και 

νέα χρέη που θα δημιουργηθούν φέτος.  

 

Στο πλαίσιο αυτό θα αυξηθούν οι επιστολές προς τους οφειλέτες για την 

τακτοποίηση των χρεών τους και εάν δεν συμμορφωθούν, θα ενεργοποιηθούν 

τα αναγκαστικά μέτρα που προβλέπουν κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και 
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ακινήτων. Ενδεικτικά, προγραμματίζονται μάλιστα τουλάχιστον 100.000 

τηλεφωνικές κλήσεις για την ενημέρωση των φορολογούμενων σχετικά με τις 

υποχρεώσεις τους, ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία αυτοματοποιημένου 

συστήματος είσπραξης οφειλών. Το σύστημα θα έχει τις ακόλουθες εφαρμογές: 

- Παρακολούθηση ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών. 

- Παρακολούθηση και αυτοματοποίηση συμψηφισμών. 

- Διαχείριση ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων. 

- Παρακολούθηση και αυτοματοποίηση λήψης μέτρων είσπραξης. 

- Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών 
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7.  Φορολογικές δηλώσεις 2018/χρήση 2017 - Απολογιστικά 
στοιχεία ΑΑΔΕ  

Τα δηλωθέντα εισοδήματα στην εφορία εμφάνισαν μείωση της τάξεως των 2 δις 

€ ή περίπου 3% το 2018, παρά το γεγονός ότι εισπράχθηκαν σε μια χρονιά 

ανάπτυξης όπως ήταν το 2017. Θεωρητικά τουλάχιστον, θα έπρεπε να κινηθούν 

ανοδικά, δεδομένου και ότι η συνολική οικονομία ενισχύθηκε σε ποσοστό 

περίπου 1,4%. Το σύνολο των Ελλήνων δήλωσε για τη χρήση του 2017 

εισοδήματα της τάξεως των 72 δις € έναντι περίπου 74 δις € που ήταν η 

φορολογητέα ύλη του 2016. Η νέα μείωση οδηγεί σε δύο αρνητικά στοιχεία: 

-   Αναλογικά με το ΑΕΠ, η «φορολογητέα ύλη» διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο 

επίπεδο από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Τα δηλωθέντα εισοδήματα 

αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 40,8% του ΑΕΠ, όταν το 2015 το αντίστοιχο 

ποσοστό ανέρχονταν στο 42,2%. 

-  Τα «συνήθη υποζύγια», όπως έχει καθιερωθεί να χαρακτηρίζονται μισθωτοί 

και συνταξιούχοι, έχουν φτάσει να δηλώνουν πάνω από το 82% των συνολικών 

εισοδημάτων, δηλαδή 59 δις € στο σύνολο των 72 δις €, αποτελώντας  τη 

μεγαλύτερη καταγραφείσα αναλογία. 

-  Τα αρνητικά δείγματα είχαν φανεί από την τελευταία ημέρα υποβολής των 

φετινών φορολογικών δηλώσεων. Και αυτό διότι το συνολικό ποσό φόρου που 

βεβαιώθηκε εμφάνισε μείωση της τάξεως των 500 εκ. € σε σχέση με το 2017, 

παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία μείωση φορολογικού συντελεστή (σ.σ. το 

αντίθετο συνέβη, καθώς η κατάργηση της έκπτωσης των ιατρικών δαπανών 

ισοδυναμεί με νέο φορολογικό μέτρο ύψους άνω των 150 εκ. €).  

Τα βασικότερα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των 

δηλωθέντων εισοδημάτων, συνηγορούν: 

-  Στη μείωση του αθροίσματος των δηλωθέντων εισοδημάτων στα 72 δις €. 

Συγκριτικά με το 2015 (εισοδήματα 2014) έχει χαθεί φορολογητέα ύλη 4 δις € 

δηλαδή πάνω από 2% του ΑΕΠ. 
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-  Στη μείωση της φορολογητέας ύλης των αυτοαπασχολουμένων κατά περίπου 

400 εκ. ευρώ συγκριτικά με πέρυσι. Τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα – μέγεθος με πολύ μεγάλη δημοσιονομική σημασία καθώς 

επηρεάζει όχι μόνο τα φορολογικά έσοδα αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές – 

έχουν υποχωρήσει πλέον κάτω από τα 3,7 δις €, όταν στις φορολογικές 

δηλώσεις του 2015, το αντίστοιχο ποσό ξεπερνούσε τα 5 δις €. 

-  Στην αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις, 

γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της ανεργίας. Η αύξηση 

των εισοδημάτων, πάντως, δεν είχε θετικό αντίκτυπο στα φορολογικά έσοδα, 

καθώς το εισόδημα που προστέθηκε καλυπτόταν στο μεγαλύτερο μέρος του 

από το αφορολόγητο. Η μείωση της φορολογητέας ύλης κατά 2 δις  € 

αποτυπώθηκε με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι και 

το τέλος Ιουλίου.  

-  Στα εισοδήματα από μερίσματα και τόκους έχει καταγραφεί τεράστια μείωση 

από το 2014 μέχρι το 2017. Προφανώς έχει επιδράσει ο μηδενισμός των 

επιτοκίων στους αποταμιευτικούς λογαριασμούς από τις τράπεζες, ωστόσο έχει 

παίξει καταλυτικό ρόλο και η αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα στο 15% 

(συν την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να ανεβάζει τη συνολική 

επιβάρυνση ακόμη και στο 25%, επιπλέον του 29% που επιβάλλεται στο όνομα 

του νομικού προσώπου). Τα εισοδήματα από τόκους και μερίσματα ήταν 4,55 

δις  ευρώ το 2014 και πλέον εκτιμώνται σε λιγότερα από 3,2 δις ευρώ. 

-  Στα αγροτικά εισοδήματα, τα οποία εκτιμώνται στα 1,1-1,2 δις ευρώ,  ο φόρος 

συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των 

αγροτών καλύπτεται από το αφορολόγητο.  

-  Στους επιτηδευματίες, η νέα μείωση της φορολογητέας ύλης κατά 400 εκ. 

ευρώ το 2017 δείχνει ότι το πρόβλημα από τον υπολογισμό των ασφαλιστικών 

εισφορών βάσει εισοδήματος γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο, καθώς αποτελεί 

τη δεύτερη διαδοχική χρονιά μείωσης της φορολογητέας ύλης. Η απώλεια 

φορολογητέας ύλης της τάξεως του 1,3 δις ευρώ από το 2015 μέχρι σήμερα 

μπορεί να ισοδυναμεί με δημοσιονομικές απώλειες άνω των 500 εκ. ευρώ από 

τον συνδυασμό φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 
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-  Σε κάθε περίπτωση, στη διετία 2017-2018, δηλαδή κατά τη διετία εφαρμογής 

του νέου συστήματος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση των 

δηλωθέντων εισοδημάτων των αυτοαπασχολούμενων ξεπερνά το 1,4 -1,5 δις 

ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 0,8% του ΑΕΠ. 

-  Στα ενοίκια, όλοι μαζί οι εισοδηματίες δηλώνουν πλέον περίπου στα 5,5 δις 

ευρώ, όταν το αντίστοιχο ποσό το 2015 ξεπερνούσε τα 6 δις. ευρώ. 
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8. Συνοπτική απεικόνιση των φορολογικών επιβαρύνσεων για 
φυσικά και νομικά πρόσωπα την περίοδο 2009 - 2018 

Φυσικά πρόσωπα: 

-  Εξαιτίας της εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής των Μνημονίων, μέσα 

στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το 2009 έως και το 2015, τα ετήσια 

εισοδήματα 1.286.595 οικογενειών και αγάμων φορολογουμένων υποχώρησαν 

κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ και ο αριθμός των νοικοκυριών που 

δηλώνουν κάτω από το όριο αυτό αυξήθηκε κατά 56,2%. 

-  Επιπλέον σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, την περίοδο 2009-2015 εξανεμίστηκαν 

φορολογητέα εισοδήματα συνολικού ύψους 18,54 δις  ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο 

φορολογούμενο εισόδημα κάθε ελληνικού νοικοκυριού συρρικνώθηκε κατά 

25%, από 17.652,65 σε 13.254,36 ευρώ. 

-  Θα πρέπει μάλιστα να αναφερθεί ότι τη μεγαλύτερη συρρίκνωση εισοδημάτων 

γνώρισαν οι μισθωτοί, των οποίων το μέσο ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα 

μειώθηκε κατά 23,51%, από 19.862,76 ευρώ το 2009 σε 15.192,84 ευρώ το 

2015. Σημαντικές εισοδηματικές απώλειες υπέστησαν την ίδια περίοδο και οι 

συνταξιούχοι, των οποίων το μέσο ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα υποχώρησε 

κατά 18,44%, από τα 16.555,44 ευρώ το 2009 στα 13.502,87 ευρώ το 2015. 

- Το μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής - λιτότητας έπληξε και τα επόμενα χρόνια 

το σύνολο των μισθωτών, συνταξιούχων, ιδιοκτητών ακινήτων, ελευθέρων 

επαγγελματιών, αλλά και τους αγρότες. Είναι αξιοσημείωτο ότι περίοδο 2015 - 

2018 (δηλώσεις 2017) οι συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις ήταν 

υπέρμετρες, αφού το 2015 τα βάρη ανήλθαν περίπου στα 64 δις ευρώ, το 2016 

στα 65,7 δις ευρώ και το 2017 στα περίπου 67,9 δις ευρώ.  

Νομικά πρόσωπα/επιχειρήσεις: 

- Εκτός όμως από τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις επλήγησαν από τα 

μέτρα των Μνημονίων. Είναι αξιοσημείωτο ότι με βάση τα στοιχεία του 

υπουργείου Οικονομικών το 2015 ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 

(ΦΕΝΠ) που βεβαιώθηκε ανήλθε στα 3,56 δις ευρώ, το 2016 στα 3,95 δις ευρώ 

και το 2017 στα 4,82 δις ευρώ. 

 

«Π.1.5. - Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις &  τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης 

 



70 
 
-  Τα ανωτέρω ποσά επέτειναν, όπως ήταν φυσικό, την ασφυξία στην αγορά, 

καθώς δεν ήταν λίγες οι επιχειρήσεις που δεν άντεξαν και εκατοντάδες, λόγω 

της μείωσης της κατανάλωσης αλλά και από την επιπλέον φορολογική 

επιβάρυνση, που έβαλαν λουκέτο και αύξησαν έτσι τον δείκτη της ανεργίας. 

- Η υπερφορολόγηση των τελευταίων ετών έπληξε φυσικά και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συνιστώντας ανασταλτικό παράγοντα 

στην προσέλκυση επενδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σημαντικότερες 

ανατροπές που ήρθαν τα τελευταία χρόνια στη φορολόγηση των επιχειρήσεων 

(2015 - 2017), μεταξύ άλλων, είναι οι εξής: 

• Αύξηση του φορολογικού συντελεστή  των επιχειρηματικών κερδών 

(ΦΕΝΠ) από το 26% στο 29%. 

• Αύξηση της προκαταβολής φόρου για όλους τους επαγγελματίες και τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 55% στο 100%. 

• Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από το 10% στο 

15%. 

• Αυξήθηκε από 5‰ σε 5,5‰ ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα νομικά 

πρόσωπα. 

 

 

 

«Π.1.5. - Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις &  τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης 
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