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ΝΟΜΟΣ ΥΠ1

ΑΡΙΘ. 2238

εισοδήματα του που προκύπτουν στην/ αλλοδαπή, εφδ-·
σον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα,
2. Οι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν
στην αλλοδαπή θεωρείται ότι κατοικούν στην Ελλάδα.
3. Σε φόρο υπόκειται και η σχολάζουσα κληρονομιά.
4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι
ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου,
που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς,
καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ
84 Α').
Άρθρο 3
Χρόνος επιβολής του φόρου

Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.*
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο
οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος,
από την ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε, κατ'εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 105 του ν.1892/
1990 (ΦΕΚ 101 Α') και 34 του ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178
Α'), με την 1156657/1341/0006από 31 Δεκεμβρίου 1993
(ΦΕΚ 13 Β' 1994) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και ο οποίος έχει ως ακολούθως:
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΙΒΟΛΗ 'ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του φόρου

1
1

Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδημα
που προκύπτει είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή
και αποκτάται από κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 2.
' '
Άρθρο 2
_^ ...

"; "·

Υποκείμενο του φόρου

"'' "'

' 1. Σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο
αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή
διαμονής του. Επίσης, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια
του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα

?

1. Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο
εισόδημα που αποκτάται μέσα στο αμέσως προηγούμενο
οικονομικό έτος, κατά τις διακρίσεις που ορίζει αυτός
ο νόμος.
2. Η χρονική διάρκεια του οικονομικού έτους αρχίζει
από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
του ίδιου ημερολογιακού έτους.

*

Άρθρο 4
Εισόδημα και εξεύρεση του

*·-

1. Εισόδημα οτο οποίο επιβάλλεται ο φόρος είναι το
εισόδημα που προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα από
την αφαίρεση των δαπανών νια την απόκτηση του,
όπως αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα στα άρθρα 20
έως 51. Ο φόρος αυτού του νόμου, τα πρόστιμα και
οι πρόσθετοι φόροι δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
από το εισόδημα αυτό.
2. Το εισόδημα ανάλογα με την πηγή της προέλευσης
του διακρίνεται κατά τις επόμενες κατηγορίες ως εξής:
Α-Β. Εισόδημα από ακίνητα.
?:ί
Γ. Εισόδημα από κινητές αξίες.
'*'·
Δ. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Ε. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
ΣΤ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Ζ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων^επαγγελμάτων
και από κάθε άλλη πηγή.'

* Στο τέλος του νόμου παρατίθεται πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει τις πηγές των διατάξεων που ενσωματώθηκαν
στα άρθρα της κωδικοποίησης.
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αποτελεί έσοδο του οικονομικού έτους επί του οποίου
υπολογίστηκαν οι τόκοι, βεβαιώνεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους αυτού
και αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή στο Δημόσιο, με
την υποβολή δήλωσης, από τον οφειλέτη των τόκων
ή από εκείνον που εξαργύρωσε τα τοκομερίδια, στη
δημόσια οικονομική υπηρεσία στην περιφέρεια της ο
ποίας αυτός έχει την έδρα του κεντρικού, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του
μήνα που υπολογίστηκαν οι τόκοι.
Ειδικώς:
α) Ο φόρος που αναλογεί στα ομόλογα χωρίς
κουπόνια αποδίδεται στο Δημόσιο μέσα σε ένα (1) μήνα
από τη διάθεση τους στους ενδιαφερομένους.
β) Τα πιστωτικά ιδρύματα, που υπολογίζουν τους
τόκους εφάπαξ κατ' έτος, υποχρεούνται στην υποβολή
προσωρινής δήλωσης και στην απόδοση του αντίστοιχου
φόρου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από
το τέλος του μήνα στον οποίο υπολογίστηκαν οι τόκοι.
Η οριστική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5)
μήνες από το τέλος του μήνα στον οποίο υπολογίστηκαν
οι τόκοι μαζί με την τυχόν θετική διαφορά φόρου. Στην
περίπτωση αρνητικής διαφοράς ο φόρος επιστρέφεται
στο πιστωτικό ίδρυμα ως αχρεωστήτως καταβληθείς.
4. Η δήλωση περιέχει τα στοιχεία του υπόχρεου
απόδοσης του φόρου, το συνολικό ποσό των τόκων,
το μήνα υπολογισμού των τόκων των καταθέσεων ή
της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων, καθώς και το ποσό
του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδίδεται στο
Δημόσιο.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 65, 66, 68, 70, 74, 75,
84, 85, 86, 87 και 88, καθώς και της περίπτωσης α'
της παρ. 1 του άρθρου 93, εφαρμόζονται αναλόγως,
για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, ελέγχου
αυτών και βεβαίωσης του φόρου που επιβάλλεται με
αυτό το άρθρο.
6. Η κατά τα ανωτέρω επιβολή του φόρου δεν
συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των καταθέσεων
στις τράπεζες, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τις κεί
μενες διατάξεις.
7. Εξαιρούνται από τη φορολογία, που επιβάλλεται
με αυτό το άρθρο, οι τόκοι που προκύπτουν από:
α) Έντοκους τίτλους, γενικώς, που εκδίδονται από
το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν
δύσεων, το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και
Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) και τα κτηματικά
ομόλογα του άρθρου 71 του ν. 1892/1990.
β) Οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης σε τράπεζες που
είναι στην Ελλάδα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ε
φόσον το ποσό αυτής είναι σε ξένο νόμισμα.
γ) Εκούσιες καταθέσεις όψεως ή ταμιευτηρίου στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το ποσό
αυτών είναι σε ξένο νόμισμα.
δ) Καταθέσεις στεγαστικού ταμιευτηρίου, εφόσον το
προϊόν τους χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την
εξασφάλιση στεγαστικών δανείων.
ε) Καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες σε συνάλ
λαγμα, στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι
των καταθέσεων ή ομολόγων ή ομολογιακών δανείων
με ρήτρα ξένου νομίσματος.
στ) Καταθέσεις τραπεζών σε άλλες τράπεζες, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές ή μη
καταθέσεις αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς
και οι τόκοι οι προερχόμενοι από καταθέσεις του Τα
χυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθη
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κών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος
ζ) Ομόλογα ή ομολογιακά δάνεια γενικά, που έχουν
εκδοθεί ή έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου
1990, καθώς και οι τόκοι από ομολογιακά δάνεια σε
συνάλλαγμα, που εκδίδονται από την Τράπεζα της
Ελλάδος από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά.
η) Προθεσμιακές καταθέσεις, που έχουν συναφθεί
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1990 και για το χρονικό
διάστημα μέχρι την πρώτη ανανέωση τους μετά από
αυτήν την ημερομηνία.
θ) Ομόλογα, που εκδίδονται από τις ελληνικές
τράπεζες επενδύσεων και αγοράζονται από τράπεζες,
που είναι νόμιμα εγκατεστημένες στην Ελλάδα, με την
προϋπόθεση ότι προέρχονται από ειδική έκδοση από
κλειστικά διαπραγματεύσιμη στη διατραπεζική αγορά.
ι) Έντοκους τίτλους, γενικώς, που εκδίδονται από
τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως,
το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων και την Ευ
ρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως.
ία) Καταθέσεις σε δραχμές μη κατοίκων Ελλάδας.
ιβ) Έντοκους τίτλους που εκδίδονται από τους δήμους
και τις κοινότητες.
Άρθρο 13
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος
από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα
1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο 'ως εισόδημα:
α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε
κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση
εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα
στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια
κ.λπ..
β) Με συντελεστή τριάντα τοις εκατό (30%) κάθε
κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση
ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο
είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του
επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή
υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευ
ρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς
και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων
ή μοτοσυκλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται.
Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μι
σθωτικά δικαιώματα.
Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο για
την καταβολή του κέρδους ή της ωφέλειας κατά την
πίστωση ή την καταβολή αυτών στο δικαιούχο.
2. Η νόμιμη αμοιβή όσων ασχολούνται ατομικώς με
την ανέγερση οικοδομών προς πώληση, εφόσον αυτοί
με την ιδιότητα τους ως αρχιτέκτονες ή πολιτικοί
μηχανικοί εκπόνησαν μερικώς ή ολικώς τη μελέτη ή
επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών του οικοδομικού
έργου, θεωρείται ότι αποκτάται στο ημερολογιακό έτος
που πραγματοποιείται η πρώτη πώληση από το ακίνητο
και φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε
τοις εκατό (15%), πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Ο φόρος αυτός
υπολογίζεται στη νόμιμη αμοιβή μειωμένη κατά δέκα
τοις εκατό (10%) και καταβάλλεται με δήλωση που
υποβάλλεται μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου.
3. Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός, ο οποίος
αναλαμβάνει τη σύνταξη της μελέτης ή την επίβλεψη
ανέγερσης οικοδομής, συμμετέχει στην επιχείρηση που
αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής,
την οποία αφορά η μελέτη ή η επίβλεψη, επιβάλλεται
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σε βάρος της επιχείρησης φόρος εισοδήματος, ο οποίος
υπολογίζεται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
στο ακαθάριστο ποσό της νόμιμης αμοιβής, ανεξάρτητα
από κάθε άλλη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της
επιχείρησης από φόρο εισοδήματος, πλέον εισφοράς
Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του
φόρου. Σε περίπτωση εφαρμογής της διάταξης αυτής
της παραγράφου, ο δικαιούχος της αμοιβής αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός ή μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός, καθώς και τα λοιπά πρόσωπα που
συμμετέχουν στην επιχείρηση, απαλλάσσονται από κάθε
άλλη επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος από την αιτία
αυτή. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται
μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πριν από τη
χρονολογία έκδοσης της πολεοδομικής άδειας, κατατεθεί για το σκοπό αυτό στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας της επιχείρησης, κοινή δήλωση αυτού
που συνέταξε τη μελέτη ή θα επιβλέψει την εκτέλεση
του έργου μηχανικού και της επιχείρησης και συγχρόνως
καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί σύμφωνα με τα
παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση
και δεν καταβληθεί ο φόρος, εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 50 και 52 παράγραφος 4.
4. Αν ο αρχιτέκτοντας ή πολιτικός μηχανικός που
υπογράφει τη μελέτη ή αναλαμβάνει την επίβλεψη είναι
μισθωτός της επιχείρησης, η οποία αναλαμβάνει τη
μελέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδομής, η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτό φόρος
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της
νόμιμης αμοιβής, πλέον εισφοράς Ο. Γ.Α. δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Το ποσό της
V αμοιβής μειώνεται κατά το ποσό των ακα- θάριοτων
αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλονται
στον παραπάνω μηχανικό κατά το χρονικό διάστημα
από την έναρξη της μελέτης μέχρι την αποπεράτωση
της οικοδομής. Ο φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται πριν από την έκδοση της πολεοδομικής
άδειας. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως. Αν η
επιχείρηση δεν ζητήσει την εφαρμογή των διατάξεων
των προηγούμενων εδαφίων για το ποσό της αμοιβής
που φορολογείται κατά τις διατάξεις αυτές, το ποσό
αυτό λογίζεται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
του μηχανικού, ο οποίος υπέγραψε τη μελέτη και ανέλαβε την επίβλεψη, για το οποίο η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει το φόρο
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59.
5. Στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που
δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε
φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν
επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ρλ>·ι;\ι.
α) νια τη χρήση Γι παοαχώρηο; > ς νόησης τεχνικών
μ",ΰ·>ν·αν πα&:.νωνηι-·. τεχνικής η : ί χ ν Υ > \ < ινικής βοήθειας,
'
'
.
και προνομίων,
ι ·-····;. (^.ίατων ευρεππκχνιος οημπ^ο^
^ κ '
Γ-,- ':.··.ι,ν ή προ·.Οπών γενικό. αι·οΐι *,.· πιιάτων ερευνών,
κ·.·.. : πογ,Λ.φΛί.ίν ;·,αι Γπλί ο; 1 ϊ ' χ ι . ν ΐιϋνιών, μαγνητοΤ'. ν <·;·.' ν!.; 'Γν;Γν· --Νυνικές ΓΚϋουΓ,·-*, αναπαραγωγής βιν ^οκί/,ί -:.,ι.\· . ·..' υ,χ,1.κής >'':("· ι χ, ;·;';. αναδημοσίευσης
6ρθρων κα: ι; ';:ι,.ιν κ;:ι λ: πών
ν·Η>ών δικαιωμάτων,
β) για την ΧΜ; ι ·. · ο:.;·· μι, /,:ν. ,,>'; ,υ · :.:γκαΐαοκΉ;<ί;ων
και γενικά κινη:·. · :;',;. γ>ν. πι·.·., πιν · πιοκευη κπ< συνϊήρηση μηχανημάτων και \ΟΙΪ.·',Ί, ί ίο.ιλισμού. π ( ν οργάνωση επνχειρήορων. :ην εκΓ,αΛπίοι; προσωπικού και
ν.
; " ν παροχή οποιασδήποτε ΐιϋτιηεσίας και κάθε

είδους συμβουλών στην Ελλάδα, καθώς και στις αμοιβές,
που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα
ή μεμονωμένους καλλιτέχνες κατοίκους ξένων χωρών
για τη συμμετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο
για την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήματος
που βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης ή του
δικαιώματος ή της αμοιβής.
Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό
της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής,
ανεξάρτητα αν για την καταβολή αυτήν απαιτείται ή
όχι απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4171/1961
(ΦΕΚ 93 Α'), όπως ισχύει, με συντελεστή:
αα) Δέκα τοις εκατό (10%) για αποζημιώσεις ή
δικαιώματα που" καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή παραχώρηση
χρήσης στην Ελλάδα κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών
ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και
για την αναπαραγωγή βιντεοκασετών.
ββ) Είκοσι τοις εκατό (20%) για αποζημιώσεις ή
δικαιώματα ή αμοιβές των λοιπών περιπτώσεων της
παραγράφου αυτής.
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται
σύμφωνα με τα πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο
εισοδήματος για τα εισοδήματα του αυτά.
Σε όλες τις περιπτώσεις, στον αλλοδαπό δικαιούχο
καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης, δικαιώματος ή αμοιβής, που δικαιούται να
λάβει και του παρακρατούμενου φόρου που αναλογεί
στο ποσό αυτής.
Η παρακράτηση του φόρου που οφείλεται ενεργείται
κατά την πίστωση ή την καταβολή της αποζημίωσης ή
του δικαιώματος ή της αμοιβής στο δικαιούχο και η
απόδοση του γίνεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια
δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή
του ποσού συναλλάγματος, που αναλογεί για την αποστολή στο εξα: ·ν.ρικότων αποζημιώσεων, δικαιωμάτων
και αμοιβών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο,
αν δεν προσκομισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής
στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα
αυτά.
6. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που
αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και
σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής
ή επιστημονικής γενικά φύσεως, ανεξάρτητα αν αυτές
εκπονούνται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή την
επίβλεψη και συντονισμό εκτέλεσης τεχνικών έργων
που πραγματοποιούνται από τρίτους στην Ελλάδα ή
την παροχή επιστημονικής φύσεως συμβουλών προς
τον κύριο του εκτελούμενου στην Ελλάδα τεχνικού
έργου, επιβάλλεται, για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν
από τις υπηρεσίες αυτές, φόρος εισοδήματος με συντελεστή δεκαεπτά και μισό τοις εκατό (17,50%), ο
οποίος υπολογίζεται στη συνολική ακαθάριστη αμοιβή
τους. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο
για την καταβολή κατά την εκάστοτε πίστωση ή την
καταβολή της αμοιβής στο δικαιούχο και αποδίδεται με
σχετική δήλωση οτην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία το βραδύτερο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο
του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται
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σύμφωνα με τα πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των αλλοδαπών
επιχειρήσεων και οργανισμών για τα κέρδη που αποκτούν
από τις υπηρεσίες αυτές.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή
του ποσού συναλλάγματος που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό εισοδημάτων, που αναφέρονται
στην παρούσα παράγραφο, αν δεν προσκομισθεί σε
αυτές αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου
που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά.
7. Στις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς που
αναλαμβάνουν την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή
ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα, επιβάλλεται
φόρος εισοδήματος για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν
από τις εργασίες αυτές, ο οποίος υπολογίζεται με
συντελεστή που ορίζεται:
α) Τέσσερα τοις εκατό (4%) στη συνολική ακαθάριστη
αξία των έργων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων,
δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών
ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου γενικά, ανεξάρτητα αν τα έργα εκτελούνται με υλικά του εργολήπτη ή όχι.
β) Τέσσερα και ογδόντα τοις εκατό (4,80%) στη
συνολική ακαθάριστη αξία των ιδιωτικών έργων, γενικά.
γ) Δέκα τοις εκατό (10%) στη συνολική ακαθάριστη
αξία των έργων χωρίς την αξία των υλικών για έργα
που αναφέρονται στην πιο πάνω περίπτωση β', για τα
οποία ο εργολήπτης δεν χρησιμοποιεί δικά του υλικά.
Ο παραπάνω τρόπος φορολογίας εφαρμόζεται στις
αλλοδαπές εργοληπτικές εταιρίες και οργανισμούς, που
συμβάλλονται απευθείας με το Δημόσιο και τα λοιπά
πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
Ο φόρος που επιβάλλεται στις πιο πάνω περιπτώσεις
παρακρατείται από τον, υπόχρεο για την καταβολή,
εργοδότη κατά την εκάστοτε πίστωση ή την καταβολή
της αξίας του έργου στο δικαιούχο και αποδίδεται με
σχετική δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου
από την παρακράτηση μήνα.
Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται
η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος
των αλλοδαπών εταιριών και οργανισμών για τα κέρδη
που αποκτούν από τις εργασίες αυτές
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται
ανάλογα και στις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς
που ασχολούνται με την εκτέλεση μηχανολογικών και
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 542/1977 (ΦΕΚ 41
Α·).
Άρθρο 14
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος
από μισθωτές υπηρεσίες
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης
γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς,
εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:
α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158
Α·),
β) το ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α),
γ) το άρθρο 94 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α').
Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παρ.
1 του άρθρου 9, οτο καθαρό ποσό της αποζημίωσης,
μετά την αφαίρεση ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000)
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δραχμών που δεν θεωρείται εισόδημα και παρακρατείται
κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ'
της παρ. 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της
περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε
φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης
η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο
της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε να
του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το
συνολικό ποσό της αποζημίωσης που του καταβάλλεται
φορολογείται με την πιο πάνω κλίμακα.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για την
επιστροφή του φόρου στο δικαιούχο, σε περίπτωση που
το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε υπερβαίνει
αυτό που οφείλεται.
2. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους
ποδοσφαιριστές, καθώς και τους άλλους αμειβόμενους
αθλητές, κατά περίπτωση, από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής
ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας, φορολογούνται αυτοτελώς, με συντελεστή φόρου δέκα τοις
εκατό (10%), πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Τα ποσά φόρου και
εισφοράς Ο.Γ.Α. στο φόρο, που προκύπτουν, παρακρατούνται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του
φόρου και της εισφοράς Ο.Γ.Α. της παραγράφου αυτής
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60.
3. Οι αποδοχές των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά
σχολεία που λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την ελληνική και τη γερμανική υπηκοότητα ή
μόνο τη γερμανική ή είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και
πληρώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα που
βρίσκεται στην αλλοδαπή και αποτελεί υποδιαίρεση του
Ελληνικού Δημοσίου ή υπηρεσία αυτού, υπόκεινται σε
φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) στο ποσό των αποδοχών
πριν από κάθε κράτηση που τις βαρύνει, και εξαντλείται
η φορολογική υποχρέωση για τις αποδοχές αυτές. Ο
φόρος που αναλογεί με βάση το συντελεστή αυτόν
παρακρατείται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών κατά
την εκκαθάριση αυτών και αποδίδεται με εξαμηνιαίες
δηλώσεις στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.
Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του δικαιούχου, το ποσό αποδοχών, το φόρο που
αναλογεί σε αυτές, καθώς και τον αριθμό και την
ημερομηνία του τίτλου εξόφλησης και του εμβάσματος
ή της επιταγής, υποβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου για τα ποσά φόρου που
παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου κάθε έτους και μέσα στο πρώτο
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου για τα ποσά φόρου που
παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημερολογιακού εξαμήνου κάθε έτους. Τα ποσά που παρακρατήθηκαν στέλνονται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία Πληρωμών Αθηνών κάθε μήνα με επιταγές, εμβάσματα, κ.λπ., η οποία στη συνέχεια, εκδίδει γραμμάτιο
συμψηφισμού για τη δημόσια οικονομική υπηρεσία Γε-

