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« Σ’ αυτό τον κόσμο τίποτα δεν είναι τόσο βέβαιο
όσο ο θάνατος και η πληρωμή φόρου»

Βενιαμίν Φραγκλίνος





Η πολυετής θητεία μου στο Υπουργείο Οικονομικών και η πείρα μου

ως συνεργάτης στο Τ.Ε.Ε. Tμήμα Κεντρικής Μακεδονίας με οδήγη-

σε να γράψω αυτό το βιβλίο που αφορά τους ελεύθερους επαγγελ-

ματίες μηχανικούς.

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου συνδυάζει τη θεωρία με τη πράξη,

διότι εκτός από εντελώς απλή παράθεση των σχετικών διατάξεων,

περιέχει ανάλυση και ερμηνεία αυτών με παραδείγματα, Αποφά-

σεις, Εγκυκλίους, λύσεις και αποφάσεις του Ν.Σ.Κ.

Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο βοήθημα για τους διπλωματούχους

μηχανικούς διότι θα βρουν μέσα σ’ αυτό απαντήσεις σε φορολογικά

θέματα που τους απασχολούν λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλ-

ματός τους. 

Βασιλική Μπόσκου
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ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Παρ. 1 Έννοια Εισοδήματος: 
Για να χαρακτηριστεί κάποιο έσοδο ως εισόδημα και να υπαχθεί σε φορολογία, απαιτείται:
Α) να έχει περιοδικό χαρακτήρα, δηλαδή να επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα
Β) να έχει μόνιμη πηγή προέλευσης ή όποια μπορεί να συνίσταται, είτε σε κεφάλαιο (ακίνητα - τίτλοι κ.λ.π.), εί-

τε σε εργασία, είτε και τα δύο.
Γ) να γίνεται εκμετάλλευση της πηγής αυτής (να αποφέρει δηλαδή έσοδα)

Παρ. 2 Πηγές Εισοδήματος

Τα έσοδα ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους διακρίνονται σε 6 κατηγορίες:

Α’-Β’ Εισόδημα από ακίνητα (γαίες, οικίες καταστήματα)
Γ’ Εισόδημα από κινητές αξίες (τόκος κ.λ.π.)
Δ’ Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
Ε’ Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
Στ’ Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
Ζ’ Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Ζ’ ΠΗΓΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ Π.Χ. ΧΗΜΙΚΕΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
1.2 ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
1.3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
1.4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
1.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

2. Δ’ ΠΗΓΗ
2.1 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
2.2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.3 ΕΜΠΟΡΙΑ Π.Χ. ΥΛΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΛΠ

3. Στ’ ΠΗΓΗ
3.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΤΟΣ)

A’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ



B’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

12 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παρ. 1 Το συνολικό εισόδημα εξευρίσκεται με την άθροιση των εισοδημάτων όλων των πηγών.-- Με τα δύο
πρώτα εδάφια της § 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι για να βρεθεί το συνολικό εισόδημα, αθροίζονται τα επί
μέρους εισοδήματα των κατηγοριών Α’ έως Ζ’ της προηγούμενης παραγράφου τα οποία αποκτώνται από κάθε φυσι-
κό πρόσωπο κατά το ημερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος το οποίο έληξε μέσα στο προηγούμενο από τη
φορολογία οικονομικό έτος, κατά την άθροιση δε αυτή συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επί μέ-
ρους εισοδημάτων. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές εάν μεν το εισόδημα προέρχεται από μία πηγή, τούτο θα λαμ-
βάνεται αυτοτελώς προς φορολογία, γιατί αυτό αποτελεί και το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, εάν δε το
εισόδημα προέρχεται από περισσότερες από μία πηγές τότε για την εξεύρεση του συνολικού εισοδήματος θα ενερ-
γείται άθροιση των επί μέρους εισοδημάτων των πηγών από τις οποίες προέρχεται. Κατά την άθροιση αυτή θα συμ-
ψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επί μέρους εισοδημάτων, έτσι ώστε να υπαχθεί σε φόρο το καθαρό
εισόδημα που πράγματι αποκτήθηκε από τον υπόχρεο, εάν απομένει τέτοιο. Έτσι εάν π.χ. ο Α αποκτά ετησίως κα-
θαρό εισόδημα:
α) Από ακίνητα 15.000€, θα υπαχθεί σε φόρο για το ποσό των 15.000€, καθόσον το ποσό τούτο αποτελεί το συ-

νολικό του εισόδημα.
β) Από ακίνητα 15.000€ και από κινητές αξίες 6.000€, θα υπαχθεί σε φόρο για το ποσό των 21.000€, καθόσον

το ποσό τούτο αποτελεί το συνολικό του εισόδημα.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισοδήματα τα οποία είτε απαλλάσσονται του φό-
ρου είτε φορολογούνται με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης είτε φορολογούνται μόνο στο
όνομα της εταιρίας από την οποία προέρχονται, τα εισοδήματα αυτά θα αφαιρούνται από το συνολικό του εισόδημα.

Παρ. 2 Φορολογία των εισοδημάτων των συζύγων και των ανήλικων τέκνων
ΑΑ..  ΦΦοορροολλοογγίίαα  ττωωνν  εειισσοοδδηημμάάττωωνν  ττωωνν  σσυυζζύύγγωωνν
ΟΟιι  σσύύζζυυγγοοιι  υυπποοββάάλλλλοουυνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  κκοοιιννήή  δδήήλλωωσσηη..- Με την § 1του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι κατά τη διάρ-
κεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους. Επομένως και
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές όταν υφίσταται γάμος, οοιι  σσύύζζυυγγοοιι  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  κκοοιιννήή  δδήήλλωωσσηη  γγιιαα
τταα  εειισσοοδδήήμμαατταα  ττοουυςς  κκααιι  δδεενν  έέχχοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  χχωωρριισσττέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς,, παρά μόνο στις περιπτώσεις που
τούτο ορίζεται ρητά από το νόμο:
α) έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση (το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος),
β) είναι σε κατάσταση πτώχευσης ο ένας εκ των συζύγων, και
γ) έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση ο ένας εκ των συζύγων.

Παράδειγμα
Ο Α παντρεύτηκε με τη Β στις 18.5.2007·. Στην περίπτωση αυτή για τα εισοδήματα τους του έτους 2007. (οικον. έτος
2008) υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση. 

ΣΣττηηνν  κκοοιιννήή  δδήήλλωωσσηη  ττωωνν  σσυυζζύύγγωωνν  οο  φφόόρροοςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  ξξεεχχωωρριισσττάά  σσττοο  εειισσόόδδηημμαα  ττοουυ  κκααθθεεννόόςς.- Με την § 1 του άρ-
θρου 5 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλω-
ση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χχωωρριισσττάά στο ει-
σόδημα καθενός συζύγου. (σχετ. Ε. 1290/ΠΟΛ 19/30.1.1985 διαταγή).

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ττοουυ  εεννόόςς  σσυυζζύύγγοουυ  πποουυ  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ααττοομμιικκήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  πποουυ  εεξξααρρττάάττααιι  οοιικκοοννοομμιικκάά  ααππόό  ττοονν  άάλλλλοο  σσύύ--
ζζυυγγοο  φφοορροολλοογγεείίττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  άάλλλλοουυ  σσυυζζύύγγοουυ..-- Με την § 2 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι το εισόδημα του

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
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ενός συζύγου το οποίο προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονομικά από τον άλλο σύζυγο προστίθεται στα
εισοδήματα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο όνομα του. Επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές αν
ο ένας σύζυγος αποκτά εισόδημα από την άσκηση ατομικής επιχείρησης, η οποία ασκείται μεν στο όνομα του, αλλά
εξαρτάται οικονομικά από τον άλλο σύζυγο, το εισόδημα αυτό δεν φορολογείται στο όνομα του συζύγου που ασκεί
την επιχείρηση αλλά στο όνομα του άλλου συζύγου. Βέβαια το ζήτημα της οικονομικής εξάρτησης της ατομικής επι-
χείρησης του ενός συζύγου από τον άλλο σύζυγο εείίννααιι  θθέέμμαα  ππρρααγγμμααττιικκόό και υπάγεται σσττηηνν  εελλεεγγκκττιικκήή  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα
ττοουυ  ππρροοϊϊσσττααμμέέννοουυ της αρμόδιας φορολογικής αρχής.

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ττοουυ  εεννόόςς  σσυυζζύύγγοουυ  πποουυ  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  εεττααιιρριικκήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  οοπποοίίαα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  κκααιι  οο  άάλλλλοοςς  σσύύζζυυ--
γγοοςς  δδεενν φορολογείται στο όνομα του άλλου συζύγου.- Με την § 2 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι το εισόδημα
του ενός συζύγου το οποίο προέρχεται από επιχείρηση πποουυ  εεξξααρρττάάττααιι  οοιικκοοννοομμιικκάά από τον άλλο σύζυγο προστίθεται
στα εισοδήματα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο όνομα του. Όμως το αν υφίσταται οικονομική εξάρτηση της
επιχείρησης του ενός συζύγου από τον άλλο σύζυγο εξετάζεται μμόόννοο στην ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  ααττοομμιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν
ττωωνν  σσυυζζύύγγωωνν και όχι στην περίπτωση των εεττααιιρριικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν μεταξύ συζύγων. Επομένως το εισόδημα του ενός
συζύγου από τη συμμετοχή του σε εταιρία κ.λπ. στην οποία συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος φορολογείται στο όνο-
μα του πρώτου συζύγου (σχετ. 1122188/2447/Α0012/23.1.1997 έγγραφο).

ΗΗ  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  εεννόόςς  σσυυζζύύγγοουυ  ααππόό  εεττααιιρρίίαα  ήή  κκοοιιννωωννίίαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  κκααιι  οο  άάλλλλοοςς  σσύύζζυυγγοοςς  δδεενν
φφοορροολλοογγεείίττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  άάλλλλοουυ  σσυυζζύύγγοουυ..--  Με την § 2 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι το εισόδημα του ενός
συζύγου το οποίο προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονομικά από τον άλλο σύζυγο προστίθεται στα εισο-
δήματα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο όνομα του. Όμως σε περίπτωση σσυυμμμμεεττοοχχήήςς και των δύο συζύγων
ωωςς  οομμόόρρρρυυθθμμωωνν  εεττααίίρρωωνν στην ίδια Ο.Ε. ή Ε.Ε. και εφόσον δικαιούνται και οι δύο επιχειρηματικής αμοιβής, δεν υφί-
σταται θέμα συνάθροισης της επιχειρηματικής αμοιβής του ενός συζύγου στα εισοδήματα του άλλου συζύγου που
έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα από όλες τις πηγές (σχετ. 1028894/310/Α0012/ΠΟΛ 1071/24.2.1993 διαταγή).
Το ίδιο ισχύει ανάλογα και στην περίπτωση συμμετοχής των συζύγων σε Ε.Π.Ε. ή σε κοινωνία κληρονομικού δικαί-
ου στην οποία συμμετέχουν και ανήλικοι, από την οποία δικαιούνται επιχειρηματική αμοιβή.

ΒΒ..  ΦΦοορροολλοογγίίαα  ττωωνν  εειισσοοδδηημμάάττωωνν  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν
ΕΕιισσοοδδήήμμαατταα  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  πποουυ  φφοορροολλοογγοούύννττααιι  σσττοο  όόννοομμάά  ττοουυςς

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  ααππόό  ππααρροοχχήή  ααννεεξξάάρρττηηττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  φφοορροολλοογγοούύννττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυςς..-- Από το συν-
δυασμό της § 3, της περίπτ. α’ του πρώτου εδαφίου και το δεύτερο εδάφιο της § 4 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. προκύ-
πτει ότι οι αμοιβές που αποκτούν τα ανήλικα τέκνα από την ππααρροοχχήή  ααννεεξξάάρρττηηττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σστταα  ππλλααίί--
σσιιαα  εεκκττέέλλεεσσηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  έέρργγοουυ, οι οποίες μπορεί να αποτελούν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή από
ελευθέρια επαγγέλματα, φορολογούνται σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυςς  κκααιι  όόχχιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  ππααττέέρραα  ήή  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς  ττοουυςς..

ΟΟιι  μμιισσθθοοίί  ήή  τταα  ηημμεερροομμίίσσθθιιαα  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  ααππόό  ππααρροοχχήή  εεξξααρρττηημμέέννηηςς  εερργγαασσίίααςς  φφοορροολλοογγοούύννττααιι  σσττοο  όόννοομμαα
ττοουυςς..-- Από το συνδυασμό της § 3, της περιπτ. α’ του πρώτου εδαφίου και το δεύτερο εδάφιο της § 4 του άρθρου 5 του
Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι οι μισθοί ή τα ημερομίσθια που αποκτούν τα ανήλικα τέκνα από την παροχή εξαρτημένης ερ-
γασίας, δηλαδή τα εισοδήματα τους από μισθωτές υπηρεσίες, φορολογούνται στο όνομα τους και όχι στο όνομα του
πατέρα ή της μητέρας τους.

ΟΟιι  σσυυννττάάξξεειιςς  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  οοιι  οοπποοίίεεςς  ττοουυςς  ααπποοννέέμμοοννττααιι  λλόόγγωω  θθααννάάττοουυ  ττοουυ  ππααττέέρραα  ήή  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς  ττοουυςς  φφοορροολλοο--
γγοούύννττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυςς..-- Από το συνδυασμό της § 3, της περιπτ. ε’ του πρώτου εδαφίου και το δεύτερο εδάφιο της § 4
του όρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι οι συντάξεις που απονέμονται στα ανήλικα τέκνα λόγω θανάτου του πατέρα ή της
μητέρας τους φορολογούνται στο όνομα των ανήλικων τέκνων και όχι στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας τους.

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  ααππόό  αακκίίννηηττοο  πποουυ  ααππέέκκττηησσαανν  μμεε  γγοοννιικκήή  ππααρροοχχήή  ήή  δδωωρρεεάά  ααππόό  γγοοννέέαα  ττοουυςς,,  εεφφόόσσοονν  ππρροο--
κκύύππττεειι  μμεεττάά  ττοο  θθάάννααττοο  ττοουυ  γγοοννέέαα,,  φφοορροολλοογγεείίττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυςς..- Από το συνδυασμό της § 3, της περιπτ. δ’ του πρώτου
εδαφίου και το δεύτερο εδάφιο της § 4 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι το εισόδημα που αποκτάται από ανήλικο
τέκνο μετά το θάνατο του γονέα του και το οποίο προέρχεται από ακίνητο που μεταβίβασε αυτός ο γονέας στο ανήλικο τέ-
κνο με δωρεά ή γονική παροχή, φορολογείται στο όνομα του ανήλικου τέκνου και όχι στο όνομα αυτού του γονέα.

Παράδειγμα
Ο Α είχε ένα διαμέρισμα, το οποίο είχε εκμισθώσει έναντι 700€ ανά μήνα. Στις 1.7.2005 το κατάστημα αυτό το δώ-
ρισε στο ανήλικο γιο του και μεταγενέστερα, στις 30.11.2005, απεβίωσε. Στην περίπτωση αυτή υπόκεινται σε φορο-
λογία στο όνομα του ανήλικου γιου μόνο τα μισθώματα που αποκτά από 1.12.2005 και μετά, γιατί μόνο αυτό προκύ-
πτουν μετά το θάνατο του γονέα του, ενώ τα μισθώματα που απέκτησε πριν από το θάνατο του γονέα του, δηλαδή στο
διάστημα από 1.7 - 30.11.2005, θα φορολογηθούν στο όνομα του γονέα του που απεβίωσε.
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ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  ααππόό  αακκίίννηηττοο  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααππέέκκττηησσαανν  μμεε  δδωωρρεεάά  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  εεννάάσσκκηησσηηςς  εεππιικκααρρ--
ππίίααςς  φφοορροολλοογγεείίττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυςς.- Από το συνδυασμό της § 1 του άρθρου 20, της § 3 και της περιπτ. γ’ της § 4 του
άρθρου 5 και της περιπτ. δ’ της § 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι εφόσον έχει μεταβιβαστεί με οριστικό
συμβόλαιο δωρεάς σε ανήλικο τέκνο από το θείο του το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας ενός ακινήτου, το εισόδη-
μα από την εκμίσθωση αυτού του ακινήτου που προέκυψε τη χρήση 2004 υπάρχει υποχρέωση να δηλωθεί και να φο-
ρολογηθεί στο όνομα του ανήλικου τέκνου (σχετ. 1008819/159/Α0012/19.5.2005 έγγραφο).

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  ααππόό  αακκίίννηηττοο  πποουυ  κκλληηρροοννόόμμηησσαανν  ααππόό  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  φφοορροολλοογγεείίττααιι  σσττοο  όόννοομμαα
ττοουυςς..-- Από το συνδυασμό της § 3, της περιπτ. β’ του πρώτου εδαφίου και το δεύτερο εδάφιο της § 4 του άρθρου 5 του
Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι εάν ανήλικο τέκνο κληρονομήσει ακίνητο από οποιοδήποτε πρόσωπο (τον πατέρα του, τη μη-
τέρα του, τον παππού του, τη γιαγιά του, θείο του κ.λπ.), τότε το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από αυτό το
ακίνητο, είτε από εκμίσθωση είτε από δωρεάν παραχώρηση κ.λπ., υπόκειται σε φορολογία στο δικό του όνομα και
όχι στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας του (σχετ. 1022753/457/Α0012/21.4.2000 έγγραφο). 

Παράδειγμα
Ο Α είχε ένα κατάστημα, το οποίο είχε εκμισθώσει έναντι 1.000€ ανά μήνα. Στις 30.9.2005 απεβίωσε και μοναδικοί
κληρονόμοι του είναι τα δύο ανήλικα τέκνα του. Στην περίπτωση αυτή τα μισθώματα από αυτή την εκμίσθωση που
αποκτούν τα ανήλικα τέκνα του από 1.10.2005 και μετά υπόκεινται σε φορολογία στο όνομα τους.

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  ααππόό  γγεεωωρργγιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααππόό  κκττήήμμαα  πποουυ  κκλληηρροοννόόμμηησσαανν  ααππόό  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε
φφοορροολλοογγεείίττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυςς..-- Από το συνδυασμό της § 3, της περιπτ. β’ του πρώτου εδαφίου και το δεύτερο εδά-
φιο της § 4 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι εάν ανήλικο τέκνο κληρονομήσει αγρό, κτήμα κ.λπ. από οποιοδή-
ποτε πρόσωπο (τον πατέρα του, τη μητέρα του, τον παππού του, τη γιαγιά του, θείο του κ.λπ.), τότε το εισόδημα από
γεωργικές επιχειρήσεις που αποκτά το ανήλικο τέκνο από το εν λόγω ακίνητο φορολογείται στο όνομα του και όχι
στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας του.

Παράδειγμα
Ο Α είχε ένα κτήμα, στο οποίο καλλιεργείται βαμβάκι. Στις 30.7.2005 απεβίωσε και μοναδικός κληρονόμος του εί-
ναι η ανήλικη κόρη του. Στην περίπτωση αυτή το γεωργικό εισόδημα που αποκτά η ανήλικη κόρη του από αυτό το
κτήμα από 30.7.2005 και μετά υπόκειται σε φορολογία στο όνομα της.

ΕΕιισσοοδδήήμμαατταα  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  πποουυ  φφοορροολλοογγοούύννττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  ππααττέέρραα  ήή  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς  ττοουυςς

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  ααππόό  αακκίίννηηττοο  πποουυ  ααγγόόρραασσαανν  φφοορροολλοογγεείίττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  ππααττέέρραα  ήή  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς  ττοουυςς..-
Από το συνδυασμό της § 3, των περιπτ. β’, γ’ και δ’ του πρώτου εδαφίου και το δεύτερο εδάφιο της § 4 του άρθρου 5 του
Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι το εισόδημα που προέρχεται από ακίνητο που αγοράστηκε από ανήλικο τέκνο ππρροοσσττίίθθεεττααιι  σστταα  εειι--
σσοοδδήήμμαατταα  ττοουυ  γγοοννέέαα  πποουυ  έέχχεειι  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  σσυυννοολλιικκόό  εειισσόόδδηημμαα  κκααιι  φφοορροολλοογγεείίττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυ.. Αν οι γονείς έχουν ίσο
ποσό συνολικού εισοδήματος το εισόδημα αυτό του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολο-
γείται στο όνομα του. Αν ο υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα τούτο προστίθεται στα εισοδήματα
του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομα του. Τούτο, γιατί το ακίνητο αυτό δεν αποκτήθηκε από το τέκνο α) από κλη-
ρονομιά ή β) από χαριστική παροχή από πρόσωπο εκτός των γονέων του ή γ) από χαριστική παροχή γονέα του που έχει
αποβιώσει κατά το χρόνο που προκύπτει το εισόδημα από το ακίνητο (σχετ. 1090455/1454/Α0012/30.9.1998 έγγραφο).

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  ααππόό  αακκίίννηηττοο  πποουυ  ααγγόόρραασσαανν  μμεε  χχρρηημμααττιικκέέςς  δδωωρρεεέέςς  ττρρίίττωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  φφοορροολλοογγεείί--
ττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  ππααττέέρραα  ήή  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς  ττοουυςς..- Από το συνδυασμό της § 3, της περιπτ. β’ του πρώτου εδαφίου και το
δεύτερο εδάφιο της § 4 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση
ακινήτου το οποίο αγοράσθηκε από το ανήλικο με χρήματα που του δώρισαν πρόσωπα εκτός των γονέων του προστί-
θεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομα του. Αν οι γο-
νείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα αυτό του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του
πατέρα και φορολογείται στο όνομα του. Αν ο υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα τούτο προστί-
θεται στα εισοδήματα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομα του. Τούτο, επειδή τα τρίτα πρόσωπα δώρισαν στο
ανήλικο τέκνο χρήματα και όχι το ίδιο το ακίνητο (σχετ. 1075643/ 1517/Α0012/ΠΟΛ 1198/2.7.1996 διαταγή).

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  ααππόό  αακκίίννηηττοο  πποουυ  ααππέέκκττηησσαανν  μμεε  γγοοννιικκήή  ππααρροοχχήή  ήή  δδωωρρεεάά  ααππόό  γγοοννέέαα  ττοουυςς,,  εεφφόόσσοονν
ππρροοκκύύππττεειι  κκααττάά  ττοο  χχρρόόννοο  πποουυ  ζζεειι  οο  γγοοννέέααςς  ττοουυςς,,  φφοορροολλοογγεείίττααιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  γγοοννέέαα.- Από το συνδυασμό της § 3, των
περιπτ. γ’ και δ’ του πρώτου εδαφίου, το δεύτερο και το προτελευταίο εδάφιο της § 4 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε. προ-
κύπτει ότι στην περίπτωση που γονέας μεταβιβάσει σε ανήλικο τέκνο του ακίνητο με δωρεά ή γονική παροχή, τότε
το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από το ακίνητο αυτό κατά το χρονικό διάστημα που ζει ο γονέας του φο-
ρολογείται στο όνομα του γονέα του και όχι στο όνομα του ανήλικου τέκνου. 
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Ως μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα νοείται το συνολικό εισόδημα από όλες τις πηγές το οποίο υπόκειται σε φορολο-
γία με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή με την κλίμακα, και όχι άλλου είδους εισοδήματα. Επομένως αν ο ένας σύζυ-
γος αποκτά εισόδημα φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις 20.000€ και ο άλλος σύζυγος αποκτά εισόδημα
απαλλασσόμενο από το φόρο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο ή εισόδημα από μερίσματα ημεδαπής Α.Ε. 50.000€,
ως σύζυγος που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα θεωρείται ο πρώτος. 

Παράδειγμα
Ο Α είχε ένα διαμέρισμα, το οποίο είχε εκμισθώσει έναντι 700€ ανά μήνα. Στις 1.7.2005 το κατάστημα αυτό το δώ-
ρισε στον ανήλικο γιο του και μεταγενέστερα, στις 1.12.2005, απεβίωσε. Στην περίπτωση αυτή τα μισθώματα που
απέκτησε ο ανήλικος γιος από 1.7 - 30.11.2005, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα που ζούσε ο γονέας του, φορο-
λογούνται στο όνομα του γονέα του που απεβίωσε, ενώ τα μισθώματα που αποκτά από 1.12.2005 και μετά φορολο-
γούνται στο όνομά του.

Παρ. 3 Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα

33..11  ΑΑμμοοιιββέέςς

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  φφοορροολλοογγοουυμμέέννοουυ  ααππόό  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  εελλεευυθθέέρριιοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  πποουυ  εειισσππρράάττττοοννττααιι  μμεεττάά  ττοο  θθάάννααττοο  ττοουυ  ααππόό
ττοουυςς  κκλληηρροοννόόμμοουυςς  δδεενν  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα..-- Οι αμοιβές αυτές εφόσον ο δικαιούχος δεν είχε πιστωθεί με το ποσό
τούτων μέχρι το θάνατό του στα βιβλία του οφειλέτη μετά από προηγούμενη με απόδειξη αναγγελία δεν αποτελούν
εισόδημα ούτε του δικαιούχου ούτε των κληρονόμων του και δεν υπάγονται σε φόρο εισοδήματος. Οι εν λόγω αμοι-
βές αποτελούν στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας του δικαιούχου. 

33..22 ΑΑππααλλλλααγγέέςς  σσττοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ππααρρααχχώώρρηησσηη  δδωωρρεεάάνν  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  αακκιιννήήττωωνν

TToo  ττεεκκμμααρρττόό  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  δδωωρρεεάάνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ΑΑκκίίννηηττωωνν  σσεε  ΔΔήήμμοουυςς  ααππααλλλλάάσσσσεεττααιι  ααππόό  ττοο  φφόόρροο.- Κατά το
άρθρο 102 του ισχύοντος Συν/τάγματος οι δήμοι αποτελούν δημόσια νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην πρώτη βαθ-
μίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως και σύμφωνα με την περίπτ. ε’ της § 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. το τεκμαρτό
εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων σε δήμους, το οποίο αποκτάται από τον κύ-
ριο, νομέα ή επικαρπωτή των ακινήτων, απαλλάσσεται από το φόρο (σχετ. 1068009/1411/Α0012/25.9.2000 έγγραφο).

ΤΤοο  ττεεκκμμααρρττόό  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  δδωωρρεεάάνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  κκααττοοιικκίίααςς  έέωωςς  220000  ττ..μμ..  ααππόό  γγοοννέέαα  σσεε  ττέέκκννοο  ττοο  ήή  ααππόό  ττέέ--
κκννοο  σσεε  γγοοννέέαα  ττοουυ  ααππααλλλλάάσσσσεεττααιι  ααππόό  ττοο  φφόόρροο..-- Η απαλλαγή αυτή, που παρέχεται με την περίπτ. γ’ της § 2 του άρθρου
6 του Κ.Φ.Ε., αφορά το γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου και ισχύει για μία κατοικία έως
200 τ.μ. την οποία παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα στο τέκνο του, προκειμένου αυτή να τη χρησιμοποιήσει ως κύρια ή
δευτερεύουσα κατοικία του. Το ίδιο ισχύει και στην αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία η παραχώρηση γίνεται από
το τέκνο που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία της κατοικίας, την οποία παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα σε γονέα
του, για να τη χρησιμοποιήσει ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του (στον ένα ή και στους δύο γονείς του). Απαραί-
τητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης είναι: α) η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα να γίνεται
μόνο από το γονέα προς το τέκνο του ή από το τέκνο προς το γονέα του, συνεπώς δεν καταλαμβάνει τυχόν άλλες πε-
ριπτώσεις παραχώρησης κατοικίας μεταξύ τρίτων, β) να παραχωρείται μία μόνο κι όχι περισσότερες κατοικίες στο
ίδιο πρόσωπο (στο γονέα ή στο τέκνο), επομένως αν παραχωρηθούν περισσότερες από μία, τότε απαλλάσσεται το
τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη μία, γ) το ακίνητο που παραχωρείται να χρησιμοποιείται από το χρήστη
μμόόννοο  ωωςς  κκααττοοιικκίίαα  ττοουυ (κύρια ή δευτερεύουσα) κι όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως π .χ. ωωςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  σσττέέ--
γγηη κ.λπ. Σημειώνεται όμως ότι ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής του ακινήτου οφείλει να το αναγράψει στο έντυπο Ε2,
σημειώνοντας στις οικείες στήλες την ένδειξη «Παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα στον .......... (π.χ. πατέρα μου)»
(σχετ. 1010043/211/Α0012/ΠΟΛ 1030/31.1.2000 διαταγή).

33..33  ΑΑππααλλλλααγγέέςς  σστταα  χχρρηημμααττιικκάά  ββρρααββεείίαα

ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ααππααλλλλααγγήήςς  ααππόό  ττοο  φφόόρροο  ττωωνν  χχρρηημμααττιικκώώνν  ββρρααββεείίωωνν  πποουυ  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο,,  ττηηνν  ΑΑκκααδδηη--
μμίίαα  ΑΑθθηηννώώνν  κκ..λλππ..--  Η απαλλαγή της περίπτ. β’ της § 6 του Κ.Φ.Ε. παρέχεται και όταν τα παραπάνω χρηματικά βρα-
βεία απονέμονται από ν.π.δ.δ. μετά από προκήρυξη νομίμως σχετικού δημόσιου διαγωνισμού. Επομένως οι ανα-
γκαίες προϋποθέσεις για να τύχουν απαλλαγής τα χρηματικά βραβεία που απονέμονται είναι: α) η καταβολή τους να
γίνεται από το Δημόσιο ή την Ακαδημία Αθηνών ή τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ή β) η απονομή τους -
να γίνεται από ν.π.δ.δ., αφού προηγηθεί όμως προκήρυξη νομίμως σχετικού δημόσιου διαγωνισμού. Βασικό κριτή-
ριο για την εφαρμογή της παραπάνω περίπτωσης είναι ο χαρακτηρισμός του χρηματικού ποσού που καταβάλλεται
στο δικαιούχο ωωςς  ββρρααββεείίοο.. Κατά τα γνωστά το βραβείο απονέμεται με τη μορφή ηθικής και υλικής αμοιβής και απο-
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τελεί αναγνώριση και κοινωνική επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων ή επιδόσεων ή αρετών κάποιου προσώπου
οι οποίες προάγουν το γενικό συμφέρον και αποβλέπουν στο κοινωνικό σύνολο. Η αθλοθέτηση αυτού έχει σκοπό την
πρόκληση ευγενούς άμιλλας μεταξύ ομότεχνων, επαγγελματικών ή κοινωνικών ομάδων με κίνητρο την ανύψωση
του κοινωνικού συνόλου. Τα χρηματικά ποσά με τα οποία πιθανόν να συνοδεύεται το βραβείο δεν αποτελούν κέρδος
από προσφερόμενη εργασία, ώστε να υπαχθούν σε φορολογία, αλλά απλώς συμβολίζουν την αναγνώριση της προ-
σπάθειας των βραβευόμενων προσώπων και συμπληρώνουν την τιμητική διάκριση που τους απονέμεται. Εάν γίνει
προκήρυξη διαγωνισμού της οποίας περιεχόμενο είναι η υπόσχεση απονομής βραβείου για την εκτέλεση κάποιας
εργασίας, η οποία υπόσχεση θα πραγματοποιηθεί μετά τη διενέργεια διαγωνισμού και το αποτέλεσμα της εργασίας
(έργο) θα περιέλθει κατά τους όρους της προκήρυξης στην ιδιοκτησία του αγωνοθέτη και όχι του διαγωνιζόμενου
του οποίου θα προκριθεί το έργο, τότε το «αθλοθετούμενο έπαθλο» δεν αποτελεί βραβείο με την έννοια που δόθη-
κε παραπάνω, αλλά αμοιβή για την εκπόνηση του έργου που θα προκριθεί και τη μεταβίβαση της κυριότητας του
στον αγωνοθέτη. Τούτο αφενός γιατί τα υπόψη έργα που βραβεύονται δεν παραμένουν και μετά τη βράβευση τους
στην ιδιοκτησία του δημιουργού τους και αφετέρου η αθλοθέτηση αυτού του επάθλου έχει σκοπό την πρόκληση
επαγγελματικού συναγωνισμού μεταξύ των διαγωνιζομένων με κίνητρο κατά κύριο λόγο την ανάληψη της εργασίας
ή του έργου και την είσπραξη της αντίστοιχης αμοιβής με τη μορφή «βραβείου» ως το αποκορύφωμα της επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας εκείνου που θα προκριθεί. Τέλος εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του αγωνοθέτη, ο οποίος
χωρίς να καταβάλλει αμοιβή σε όλους όσους θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το
καλύτερο έργο, ακόμη και αν «βραβεύσει» περισσότερα έργα, καθόσον κίνητρο για την προκήρυξη του διαγωνισμού
έχει τη δική του εξυπηρέτηση, έστω και εάν δεν χρησιμοποιήσει αμέσως τα βραβευθέντα έργα, αλλά απλώς θα έχει
τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον χωρίς άλλη (εκτός του ποσού του βραβείου) καταβολή αμοιβής στον
βραβευθέντα ή με καταβολή ποσού σημαντικά κατώτερου της αξίας του βραβευθέντος έργου. Επομένως για τα χρη-
ματικά ποσά που καταβάλλονται μμεε  ττηη  μμοορρφφήή  ββρρααββεείίοουυ κατά την παραπάνω διαδικασία δδεενν  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  οοιι  ππρροοαα--
ννααφφεερρόόμμεεννεεςς  ααππααλλλλααγγέέςς  ττηηςς  ππεερρίίππττ..  ββ’’ της § 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και μάλιστα ανεξάρτητα της νομικής υπό-
στασης του φορέα που διενεργεί την προκήρυξη (σχετ. 1044838/779/Α0012/ΠΟΑ 1135/18.6.1990 διαταγή)·

ΣΣττηηνν  έέννννοοιιαα  ττωωνν  χχρρηημμααττιικκώώνν  ββρρααββεείίωωνν  πποουυ  ααππααλλλλάάσσσσοοννττααιι  ααππόό  ττοο  φφόόρροο  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  κκααιι  οοιι  χχρρηημμααττιικκοοίί  έέππααιιννοοιι..--
Στην έννοια των χρηματικών βραβείων που καταβάλλονται από το Δημόσιο ή την Ακαδημία Αθηνών για τη βράβευση επι-
στημονικών, καλλιτεχνικών και πνευματικών γενικά επιδόσεων και απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με την περίπτ.
β’ της § 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., περιλαμβάνονται και οι χρηματικοί έπαινοι (σχετ. Λ. 2844/ 14.4.1979 έγγραφο). 

33..44  ΑΑππααλλλλααγγέέςς  σσττιιςς  υυπποοττρροοφφίίεεςς

ΟΟιι  υυπποοττρροοφφίίεεςς  υυππηηκκόόωωνν  άάλλλλωωνν  κκρρααττώώνν  ααππόό  ττοο  ΕΕλλλλ..  ΔΔηημμόόσσιιοο  ήή  νν..ππ..δδ..δδ..  δδεενν  ααππααλλλλάάσσσσοοννττααιι  ααππόό  ττοο  φφόόρροο.- Τόσο από
την εισηγητική έκθεση του ν. 1160/1981, με τον οποίο θεσπίσθηκαν το πρώτον οι απαλλακτικές διατάξεις της περί-
πτ. γ’ της § 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., όσο και από την Ε. 10444/Εγκ. 13/11. 8.1982 διαταγή προκύπτει ότι η απαλ-
λαγή αυτή αποβλέπει στη δημιουργία κινήτρου στους τομείς αυτούς τόσο από πλευράς φορέων όσο και από πλευ-
ράς υποτρόφων, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού δυναμικού της χώρας.
Επομένως μμόόννοο  τταα  πποοσσάά  ττωωνν  υυπποοττρροοφφιιώώνν  πποουυ  δδίίννοοννττααιι  σσεε  ΈΈλλλληηννεεςς  ααππόό  ττοουυςς  ππιιοο  ππάάννωω  φφοορρεείίςς  ααππααλλλλάάσσσσοοννττααιι από
το φόρο εισοδήματος και όχι τα ποσά των υποτροφιών που χορηγούνται σε υπηκόους άλλων κρατών (σχετ.
1111709/2537/Α0012/5.10.1995 έγγραφο).

ΗΗ  υυπποοττρροοφφίίαα  ττωωνν  δδιικκααιιοούύχχωωνν  ααππόό  ττοο  ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΒΒιιοομμηηχχααννιικκώώνν  ΣΣυυσσττηημμάάττωωνν  δδεενν  ααππααλλλλάάσσσσεεττααιι  ααππόό  ττοο  φφόόρροο..-- Στο Ινστι-
τούτο αυτό, το οποίο είναι ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από το Υπ. Ανάπτυξης, απασχολούνται
σε ερευνητικά προγράμματα του μεταπτυχιακοί υπότροφοι του Πανεπιστημίου Πατρών στους οποίους την υποτροφία
χορηγεί το Ινστιτούτο αυτό. Επομένως εφόσον το Ινστιτούτο αυτό είναι ν.π.ι.δ. και όχι ν.π.δ.δ., δεν συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις της περίπτ. γ’ της § 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. για απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της υποτροφίας, η οποία
ααπποοττεελλεείί  γγιιαα  ττοουυςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εελλεευυθθέέρριιωωνν  εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν  της § 3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.
και στο οποίο γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% (σχετ. 1051917/1076/Α0012/17.6.2002 έγγραφο).

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααππααλλλλααγγήή  ττωωνν  υυπποοττρροοφφιιώώνν  πποουυ  χχοορρηηγγοούύνν  ααλλλλοοδδααπποοίί  σσεε  ΈΈλλλληηννεεςς  ααππααιιττεείίττααιι  τταα  οοιικκεείίαα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  νναα  εείί--
ννααιι  μμεεττααφφρραασσμμέένναα  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  γγλλώώσσσσαα..-- Με την περίπτ. γ’ της § 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. προβλέπεται μεταξύ
άλλων ότι τα ποσά των υποτροφιών που παρέχονται σε Έλληνες υποτρόφους από ξένα κράτη ή αλλοδαπά ιδρύματα
και οργανισμούς ααππααλλλλάάσσσσοοννττααιι  ααππόό  ττοο  φφόόρροο. Στις περιπτώσεις που οι εκδότες των πιο πάνω δικαιολογητικών εί-
ναι αλλοδαποί και τα δικαιολογητικά αυτά είναι διατυπωμένα σε ξένη γλώσσα, πρέπει μαζί με καθένα από αυτά τα
δικαιολογητικά να υποβάλλεται και μετάφραση του στα ελληνικά. Η μετάφραση αυτή μπορεί να γίνεται από οποια-
δήποτε αρχή γενικά ή πρόσωπο που έχει το σχετικό δικαίωμα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη
υποτροφία είναι αφορολόγητη, εφόσον από τη βεβαίωση και τη μετάφραση της προκύπτει ότι το ποσό αυτό έχει δο-
θεί από Πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ή οργανισμό της Αγγλίας σύμφωνα με την περίπτ. γ’ της § 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε.
(σχετ. 1058277/1189/Α0012/29.6.2005 έγγραφο).
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Παρ. 1 Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι το σύνολο των αμοιβών από την άσκηση του ελευ-
θερίου επαγγέλματος του: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνίατρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου,
δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου,
χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξενα-
γού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη, χορευτή, χορογράφου, ηθοποιού, σκηνοθέτη, ζωγράφου, γλύπτη,
χαράκτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή προγραμματιστή, ερευνητή, σύμβουλου
επιχειρήσεων, λογιστή, φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.

Στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται:

α) Σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά
β) Σε συγγραφείς και μουσουργούς από συγγραφικό δικαίωμα γενικά
γ) Σε ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε ειδών επιτροπές ή συμβούλια

Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε
κάποια από τις κατηγορίες Α’ έως Ζ’ του φορολογικού εισοδήματος. Ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα λλοο--
γγίίζζοοννττααιι  κκααιι  οοιι  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  ττόόκκοοιι  πποουυ  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  ααρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  μμηηχχααννιικκοούύςς  κκααιι  ττοοπποογγρράάφφοουυςς  λλόόγγωω  κκααθθυυ--
σσττέέρρηησσηηςς  εείίσσππρρααξξηηςς  ττωωνν  ααμμοοιιββώώνν  ττοουυςς..  

Παρ. 2 Κοινό χαρακτηριστικό για τον προσδιορισμό ενός επαγγέλματος ως ελευθέριο εείίννααιι  ηη  ππααρροοχχήή  ααννεεξξααρρττήή--
ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααππόό  ππρρόόσσωωππαα  πποουυ  έέχχοουυνν  εεππιισσττηημμοοννιικκέέςς  κκααιι  κκααλλλλιιττεεχχννιικκέέςς  ήή  εειιδδιικκέέςς  γγννώώσσεειιςς. Προέχει δηλαδή το
ππννεευυμμααττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ήή  ττοο  κκααλλλλιιττεεχχννιικκόό.. Διαφέρει δε από τα επαγγέλματα του εμπόρου, βιοτέχνη, υδραυλικού, κομ-
μώτριας κλπ. Διότι:
αα)) ΚΚααττοοννοομμάάζζοοννττααιι  ππεερριιοορριισσττιικκώώςς  σσττοο  ννόόμμοο
ββ)) ΠΠααρρέέχχοοννττααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππρροοσσωωππιικκάά  σσττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ααππόό  άάττοομμαα  πποουυ  αασσκκοούύνν  εελλεευυθθέέρριιοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  ((όόππωωςς  ααυυττάά

ααππααρριιθθμμήήθθηηκκαανν  ππααρρααππάάννωω))  ήή  ααππόό  ππρροοσσωωππιικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  ((ΟΟΕΕ,,  ΕΕΕΕ))  μμέέσσωω  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ττιιςς  ίίδδιιεεςς
ιικκααννόόττηηττεεςς  ήή  ιιδδιιόόττηηττεεςς  κκααιι  όόχχιι  μμέέσσωω  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττοουυςς  (ΣτΕ 2662/70 - Εγκ. ΠΟΛ. 321 / 1970 ΝΣΚ 362 / 74
Εγκ. 1067462/1095/25/2/99.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10/9012/139/30/3/98 έγγραφο ΥΠΟΙΚ προσωπική εταιρεία Ο.Ε. - Ε.Ε. η οποία προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες μέσω υπαλλήλων (επιστημονικό προσωπικό) δδύύννααττααιι  νναα  χχααρραακκττηηρριισσττεείί  οορργγααννωωμμέέννηη  κκεερρδδοοσσκκοο--
ππιικκήή  μμοοννάάδδαα με συνέπεια το εισόδημά της να θεωρείται εισόδημα εξ εμπορικών επιχειρήσεων (Δ’ πηγής) με όσα
αυτό συνεπάγεται για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος (εξωλογιστικό ή λογιστικό) και ως προς τα φο-
ρολογικά στοιχεία ΚΒΣ που πρέπει να εκδίδει. 

ΜΜεελλεεττηηττιικκήή  ππρροοσσωωππιικκήή  εεττααιιρρεείίαα (ΟΕ - ΕΕ) μμεε  έένναα  μμηηχχααννοολλόόγγοο  κκααιι  έένναανν  οοιικκοοννοομμοολλόόγγοο μέλη προσδίδει σ’ αυτή τον
χαρακτήρα εμπορικής επιχείρησης (Δ’ πηγής)

Τα ίδια ισχύουν και για τις ααττοομμιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς εφόσον προσφέρουν υπηρεσίες μέσω επιστημονικού προσωπι-
κού (όταν λέμε προσωπικό εννοούμε ότι υπάρχει εξαρτημένη υπαλληλική σχέση και όχι προσωπικό με σχέση σύμ-
βασης έργου. 

Γ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η απασχόληση στοιχειώδους προσωπικού π.χ. γραμματέως, καθαρίστρια κλπ. δεν μπορεί να προσδώσει τον χαρα-
κτηρισμό εμπορική επιχείρηση. Σχετικό έγγραφο 1068319/18799/Α0012/3/8/2004.

Για όλα τα παραπάνω προβλήματα που ανακύπτουν όταν προσωπική εταιρία ΟΕ, ΕΕ ή φυσικό πρόσωπο απασχολεί
προσωπικό έμμισθο, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις μεταξύ των ελεγκτικών οργάνων του ΥΠΟΙΚ και του
ΤΕΕ ως προς τον χαρακτηρισμό του εισοδήματος εεξξ  εελλεευυθθέέρριιωωνν  εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν  ήή  εεξξ  εεμμπποορριικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν.. Σχε-
τικά με το θέμα αυτό αναλυτικά βλέπετε κεφάλαιο εταιρίες αρχιτεκτόνων - μηχανικών. 

ΠΠάάννττωωςς  ττοο  εειισσόόδδηημμαα  μμεελλεεττηηττιικκήήςς  ΕΕΠΠΕΕ  ήή  ΑΑΕΕ  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ννόόμμοο ως εισόδημα εξ εμπορικής επιχείρησης
με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους (λογιστικώς) και ως προς τα φορολογικά
στοιχεία ΚΒΣ.

Παρ. 3 ΣΣττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ππααρρααττίίθθεεννττααιι  αακκοολλοούύθθωωςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  οοιι  εεγγκκύύκκλλιιεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  έέγγγγρρααφφαα  ΥΥΠΠ..ΟΟΙΙΚΚ..  κκααιι  ηη
ννοομμοολλοογγίίαα  ππρροοσσδδιιοορρίίζζοουυνν  ττοονν  χχααρραακκττήήρραα  εεννόόςς  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ωωςς  εελλεευυθθέέρριιοουυ  ήή  όόχχιι  ((εεμμπποορριικκόό):

ΕΕιισσόόδδηημμαα  ππρροογγρρααμμμμααττιισσττώώνν  ΗΗ//ΥΥ
ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ααππόό  ττηη  σσυυγγγγρρααφφήή  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηη  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ΗΗ//ΥΥ  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ήή
ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα. Οι αμοιβές που προέρχονται από την συγγραφή προγραμμάτων Η/Υ με σχέση ανεξάρ-
τητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου αποτελούν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ εισόδημα από ελευ-
θέρια επαγγέλματα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι αμοιβές αυτές προέρχονται ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι  μμόόννοο  ααππόό  ττηη
σσυυγγγγρρααφφήή  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν Η/Υ. Αν όμως πρόκειται για αμοιβές που προέρχονται ααππόό  εεγγγγρρααφφήή  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  σσεε  δδιι--
σσκκέέττεεςς  ήή  κκαασσέέττεεςς  κκααιι  ππεερρααιιττέέρρωω  ττηηνν  ππώώλληησσηη αυτών των δισκετών και κασετών, τότε οι αμοιβές αυτές αποτελούν
έσοδα οργανωμένης κερδοσκοπικής επιχείρησης και ως εκ τούτου αποτελούν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
28 του ΚΦΕ εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (σχετ. 1101375/1463/Α0012/26.7.1993 έγγραφο). 

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ττοουυ  υυπποοσσττηηρριικκττήή  λλοογγιισσμμιικκοούύ (consultants) αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Κατά την
άσκηση του επαγγέλματος αυτού προέχει το πνευματικό στοιχείο σε συνάρτηση τόσο με την εμπειρία από την άσκη-
ση του επαγγέλματος κατά το παρελθόν όσο και με την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων από διάφορες βαθμίδες
της εκπαίδευσης. Ο υποστηρικτής λογισμικού λειτουργεί παράλληλα με τον αναλυτή και προγραμματιστή και η ερ-
γασία του μπορεί να θεωρηθεί αναπόσπαστο στοιχείο για την ολοκλήρωση του έργου του αναλυτή και προγραμματι-
στή. Το επάγγελμα του υποστηρικτή λογισμικού προσιδιάζει σε αυτό του αναλυτή και προγραμματιστή, αφού και αν
δεν υπάρχει, το έργο του πρέπει να καλυφθεί από αυτόν. Ο υποστηρικτής λογισμικού μπορεί να θεωρηθεί ελεύθε-
ρος επαγγελματίας κατά την παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ ως αναλυτής και προγραμματιστής (σχετ.
1023423/453/Α0012/20.3.2000 έγγραφο).

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ιισσττοοσσεελλίίδδωωνν  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα  ήή  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  εεππιι--
χχεειιρρήήσσεειιςς:: Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι οι αμοιβές από την κατασκευή ιστοσελίδων (που προϋποθέτει ειδι-
κές γνώσεις και πνευματική και καλλιτεχνική εργασία) αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, εφόσον
ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας προβαίνει κατόπιν παραγγελίας στο σχεδιασμό της, με την απαραίτητη προϋπό-
θεση ότι το παραγόμενο έργο του δεν αναπαράγεται σε αντίτυπα διαθέσιμα προς πώληση σε κάθε τρίτο. Η αναπαρα-
γωγή του έργου αυτού σε αντίτυπα και η εν συνεχεία αυτούσια πώληση του σε τρίτους το καθιστά εμπόρευμα και συ-
νεπώς το εισόδημα που αποκτάται από τις πωλήσεις αυτές θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (σχετ.
1111591/2356/Α0012/10.12.2003 και 1081031/861/0015/13.10.2003 έγγραφα).

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ττωωνν  δδιικκααιιοούύχχωωνν  γγιιαα  ττηηνν  έέρρεευυνναα  εεππιισσττηημμοοννιικκώώνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν γγιιαα  κκααιιννοοττόόμμεεςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς  ααπποοττεελλοούύνν  εειι--
σσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα  ήή  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς:: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ
εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλ-
ματος του μηχανικού και του αναλυτή προγραμματιστή. Επομένως εφόσον παρέχονται ανεξάρτητες υπηρεσίες και
εφόσον το αντικείμενο των εργασιών είναι αποκλειστικά και μόνο η έρευνα επιστημονικών προβλημάτων σχετικά
με καινοτόμες τεχνολογίες, δηλαδή κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών προέχει το πνευματικό στοιχείο, τότε το
εισόδημα που προκύπτει χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα. Αντίθετα στην περίπτωση που το
παραγόμενο έργο αναπαράγεται και διατίθεται προς πώληση σε τρίτους, τότε το έργο καθίσταται εμπόρευμα και η
δραστηριότητα αυτή είναι εμπορική επιχείρηση, οπότε το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 28 του ΚΦΕ (σχετ. 1017343/319/Α0012/19.2.2002 έγγραφο).

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ττωωνν  δδιικκααιιοούύχχωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  ηηλλεεκκττρροολλοογγιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν  γγιιαα  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ααννεελλκκυυσσττήήρρωωνν  ααπποοττεε--
λλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα:: Σύμφωνα με το Υπ. Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας οι κά-
τοχοι άδειας εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας έχουν το δικαίωμα μελέ-
της και επίβλεψης μόνο του ηλεκτρολογικού μέρους της εγκατάστασης ανελκυστήρων. Από τα ανωτέρω σε συν-
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δυασμό και με τις διατάξεις του ΚΦΕ συνάγεται ότι οι αμοιβές από εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών εγκατά-
στασης ανελκυστήρων, με τις προϋποθέσεις που ορίζει το Υπ. Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, θεωρού-
νται εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, καθόσον η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται στην
ευρύτερη έννοια του μηχανικού που κατονομάζεται στα επαγγέλματα της παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ. Στην πε-
ρίπτωση όμως που ο φορολογούμενος παράλληλα ασχολείται και με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα
συνολικά του εισοδήματα (από ηλεκτρολογικές μελέτες και από ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) είναι ει-
σόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ΚΦΕ (σχετ.
1134906/3077/Α0012/18.12.1995 έγγραφο).

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ττοουυ  εεππιιμμεεττρρηηττήή  ττεεχχννιικκώώνν  έέρργγωωνν  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα:: Το επάγγελμα του
επιμετρητή τεχνικών έργων, στην περίπτωση που ο επαγγελματίας αυτός στερείται πτυχίου ή διπλώματος, εφόσον
περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών που ανάγονται στην εκτέλεση τεχνικών έργων, αποτελεί είδος του επαγγέλμα-
τος του μηχανικού και υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα της παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (σχετ.
1008867/128/Α0012/9.6.1992 έγγραφο).

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ττοουυ  ννααυυππηηγγοούύ ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα:: Μεταξύ των ελευθέριων επαγγελμά-
των που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ΚΦΕ περιλαμβάνονται και οι αμοιβές από την άσκηση του επαγγέλματος του
μηχανικού ή του πραγματογνώμονα, στις οποίες κατά περίπτωση μπορεί να καταταχθούν οι αμοιβές του ναυπηγού
(σχετ. 1039404/718/21.6.1990 έγγραφο).

Παρ. 4 Αμοιβές από διδασκαλία σε σεμινάρια

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ττωωνν  δδιικκααιιοούύχχωωνν  γγιιαα  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  σσεε  σσεεμμιιννάάρριιαα  κκααιι  γγιιαα  σσυυγγγγρρααφφιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό
εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα:: Όπως έχει γίνει δεκτό, οι αμοιβές που προέρχονται από την παράδοση μαθημάτων σε σε-
μινάρια που οργανώνονται από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., οργανισμούς κλπ. θεωρούνται εισόδημα από ελευθέρια επαγ-
γέλματα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω για υπηρεσία που παρέχεται από τους δικαιούχους των αμοιβών με βάση είτε
σχέση ανεξάρτητων υπηρεσιών είτε μίσθωσης εργασίας, οι κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται σε αυτούς,
τόσο η αμοιβή για διδασκαλία όσο και εκείνη για προετοιμασία της διδασκαλίας, καθώς και για τα συγγραφικά δι-
καιώματα, αποτελούν αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα του καθηγητή ή δασκάλου σύμφωνα με τις παρ. 1 και
2 του άρθρου 48 του ΚΦΕ. Οι δαπάνες προετοιμασίας των εισηγητών θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους,
εφόσον βέβαια τηρούνται βιβλία (σχετ. 1100234/1622/Α0012/9.10.1992 έγγραφο και Ε. 7426/ΠΟΛ 172/16.6.1972
διαταγή).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  μμιισσθθωωττοούύ  --  κκααθθηηγγηηττήή  ππααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ααππόό  ττηηνν  ππααρράάδδοοσσηη  μμααθθηημμάάττωωνν  σσεε  σσεεμμιιννάάρριιαα,,  πποουυ  δδεενν
αασσκκεείί  ττοουυ  εελλεευυθθέέρριιοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  ττοουυ  ««κκααθθηηγγηηττήή»»  κκααιι  πποουυ  δδεενν  ττοουυ  ααννααττίίθθεεννττααιι  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ,,  εεφφόόσσοονν  δδεενν
υυπποοχχρρεεοούύττααιι  σσττηηνν  ττήήρρηησσηη  ββιιββλλίίωωνν,,  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  σσυυννττεελλεεσσττήή  5555%%.. Με την Ε. 7426 ΠΟΛ
172/16.6.1972 διαταγή έγινε δεκτό, ότι οι αμοιβές που προέρχονται από την παράδοση μαθημάτων σε σεμινάρια που
οργανώνονται από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., Οργανισμούς κλπ. Θεωρούνται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα
της παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, εκτός εάν αυτός που διδάσκει είναι υπάλληλος της υπηρεσίας που οργανώνει το
σεμινάριο και του ανατίθεται ρητά από την υπηρεσία του και αυτή η εργασία. Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ το εισόδημα αυτό θεωρείται εισόδημα από μμιισσθθωωττέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  γιατί, όπως πά-
για έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές του μισθωτού» περιλαμβάνονται σ’ αυτόν τόσο ο μηνιαίος μι-
σθός όσο και λοιπές πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συγκαταλέγονται με τις τα-
κτικές αποδοχές. 

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  κκααττάάρρττιισσηηςς  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα
εεππααγγγγέέλλμμαατταα.. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ το εισόδημα που αποκτούν οι εκπαιδευτές αυτοί που
παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση έργου αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (σχετ.
1035994/592/Α0012/5.4.1999 έγγραφο).

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  δδηημμόόσσιιοουυ  υυππααλλλλήήλλοουυ  γγιιαα  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  σσεε  σσεεμμιιννάάρριιαα  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα  ήή
ααππόό  μμιισσθθωωττέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς.. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα αποτελούν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48
του ΚΦΕ και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του καθηγητή ή δασκάλου. Κατά συνέπεια
και το εισόδημα που αποκτά δημόσιος υπάλληλος από διδασκαλία σε επιμορφωτικά σεμινάρια αποτελεί τέτοιο ει-
σόδημα, εκτός εάν του ανατίθεται ρητά από την υπηρεσία του και αυτή η εργασία. Στην περίπτωση αυτή και σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ το εισόδημα αυτό θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, γιατί, όπως
πάγια έχει γίνει δεκτό, στην έννοια του όρου «αποδοχές του μισθωτού» περιλαμβάνονται τόσο ο μηνιαίος μισθός
όσο και οι λοιπές πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται σ’ αυτόν τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις
τακτικές αποδοχές (σχετ. 1089773/1819/Α0012/2.8.1994 έγγραφο).
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ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ττωωνν  εεππιιμμοορρφφωωττώώνν  ττωωνν  ΝΝοομμααρρχχιιαακκώώνν  ΕΕππιιττρροοππώώνν  ΛΛααϊϊκκήήςς  ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυ--
θθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα. Η Συνέλευση Προϊσταμένων Νομικών Δ/νσεων με την 393/1986 γνωμοδότηση της έκρινε ότι οι
επιμορφωτές που απασχολούνται στις ΝΕΛΕ συνδέονται με τις επιτροπές αυτές με σύμβαση μίσθωσης έργου. Συ-
νεπώς οι αμοιβές των προσώπων που απασχολούνται ως επιμορφωτές στις ΝΕΛΕ, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι
είτε ασκούν το επάγγελμα του δασκάλου ή καθηγητή κατά σύνηθες επάγγελμα, αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια
επαγγέλματα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (σχετ. Π 1983/1873/30.4.1987 έγγραφο).

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυ  γγιιαα  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  σσεε  σσεεμμιιννάάρριιαα  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα.. Σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ οι αμοιβές που καταβάλλονται σε συνταξιούχο για παράδοση μαθη-
μάτων σε σεμινάρια με σύμβαση μίσθωσης έργου αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (σχετ.
1003174/53/Α0012/11.1.1999 έγγραφο).

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  ττωωνν  δδιικκααιιοούύχχωωνν  γγιιαα  μμεελλέέττηη  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν,,  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  ττωωνν  ααννααλλυυττιικκώώνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν
ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν,,  ττηη  σσυυγγγγρρααφφήή  ττοουυ  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  κκλλππ..  δδεενν  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαα--
τταα.. Τα μέλη του συνδέσμου που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων κ.λπ., για την πραγ-
ματοποίηση της οποίας προβαίνουν στη μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών, στην εκπόνηση των αναλυτικών εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων, στη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού, στην παροχή συμβουλών για τη διαρρύθμι-
ση αιθουσών και για την επιλογή οπτικοακουστικών μέσων, στη διοικητική και λογιστική υποστήριξη και στην ανεύ-
ρεση εισηγητών που θα διδάσκουν έναντι αμοιβής τα οικεία μαθήματα, είναι προφανές ότι δεν παρέχουν τις εργα-
σίες του ελευθέριου επαγγέλματος του συμβούλου επιχειρήσεων και επομένως οι αμοιβές τους αυτές δεν αποτε-
λούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (σχετ. 1028450/439/ Α0012/24.7.1992 έγγραφο).

ΗΗ  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  ννέέωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  ααππόό  ΟΟΑΑΕΕΔΔ  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ((αακκααθθάάρριισσττοο  έέσσοοδδοο))  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  

- Οι αμοιβές ααρρχχιιττέέκκττοονναα  φφωωττοογγρράάφφοουυ αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
- Η ππώώλληησσηη  εεππιισσττηημμοοννιικκώώνν  οορργγάάννωωνν ή επισκευή και συντήρηση τους αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρή-
σεις Π 3250/5.9.1988 έγγραφο

Παρ. 5 Αποζημιώσεις

ΗΗ  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  εελλεεύύθθεερροουυ  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  πποουυ  εεππέέζζηησσεε  σσεε  ννααυυττιικκόό  ααττύύχχηημμαα  λλόόγγωω  μμόόννιιμμηηςς  οολλιικκήήςς  ααννιικκααννόόττηηττααςς  γγιιαα
ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ττοουυ  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα..  Η εφάπαξ αποζημίωση που κα-
ταβάλλεται από το ΝΑΤ με βάση το ν. 2575/1998 σε επιζήσαντες επιβάτες λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας για την
άσκηση του επαγγέλματος που ασκούν μέχρι το χρόνο που συνέβη το ατύχημα αποτελεί γι’ αυτούς εισόδημα της
ίδιας κατηγορίας (Δ’, Ε’, ΣΤ’ και Ζ’) που θα αποκτούσαν από την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
αν δεν μεσολαβούσε ο τραυματισμός τους κατά το ατύχημα (σχετικές οι 1002651/81/Α0012/ΠΟΛ1054/11.2.200 και
1031657/568/Α0012/ ΠΟΛ 1111/5.5.1999 διαταγές) (σχετ. 1091577/1762/Α0012/2.11.2000 έγγραφο).

ΗΗ  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  πποουυ  εεππιιδδιικκάάζζεεττααιι  σσεε  ππρρόόσσωωπποο  πποουυ  αασσκκοούύσσεε  εελλεευυθθέέρριιοο  εεππάάγγγγεελλμμαα,,  εεππεειιδδήή  λλόόγγωω  ττρρααυυμμααττιισσμμοούύ  ττοουυ
εείίννααιι  ααννίίκκααννοο  νναα  εεξξαακκοολλοουυθθήήσσεειι  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττοουυ  εελλεευυθθέέρριιοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς,,  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα
εεππααγγγγέέλλμμαατταα.

ΗΗ  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ττοουυ  μμιισσθθωωττήή  πποουυ  αασσκκεείί  εελλεευυθθέέρριιοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  λλααμμββάάννεειι  ααππόό  ττοονν  εεκκμμιισσθθωωττήή  αακκιιννήήττοουυ  μμεε
ββάάσσηη  ττοο  ππ..δδ..  3344//11999955  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εελλεευυθθέέρριιωωνν  εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν. 

ΗΗ  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ  κκααιι  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  κκααιι  ττηηςς  εεξξεελλεεγγκκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς  ττωωνν  ΚΚΤΤΕΕΛΛ  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηη--
μμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα.. Με το άρθρο 19 του ν.δ. 102/1973 ορίζεται ότι στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και
τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής επιτροπής κάθε ΚΤΕΛ, όπως και στον κρατικό αντιπρόσωπο αυτού καταβάλ-
λεται από τη Γ.Σ. Η αποζημίωση αυτή θεωρείται σύμφωνα με την περιπτ. Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, ως
εισόδημα Ζ’ πηγής (σχετ. Π 7004/25.10.1983 έγγραφο).

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  δδηημμόόσσιιωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  κκααιι  ιιδδιιωωττώώνν  γγιιαα  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσεε  εεππιιττρροοππέέςς  κκρρίίσσηηςς  δδιιδδαακκττιικκώώνν  ββιιββλλίίωωνν  ααπποοττεελλοούύνν
εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα.. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα αποτελούν σύμφωνα με την περιπτ.
Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 48 του ΚΦΕ και οι αμοιβές που λαμβάνουν ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι (με την ιδιότητα
του ιδιώτη), ειδικοί επιστήμονες, για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές κρίσης διδακτικών βιβλίων (σχετ.
1075195/1291/Α0012/11.11.1992 έγγραφο).

ΟΟιι  ααμμοοιιββέέςς  δδηημμοοσσίίοουυ  υυππααλλλλήήλλοουυ  ααππόό  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσεε  ΕΕππιιττρροοππέέςς  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλ--
μμαατταα  ήή  ααππόό  μμιισσθθωωττέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..
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ΗΗ  ααμμοοιιββήή  ιιδδιιωωττώώνν  γγιιαα  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσεε  ννοομμοοππααρραασσκκεευυαασσττιικκήή  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΥΥππ..  ΔΔιικκααιιοοσσύύννηηςς  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηη--
μμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στον πρόεδρο και στα μέλη ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής που συστάθηκε με την 3137/31.1.1996 απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης εφόσον συμμετέχουν
σε αυτή ως ιδιώτες, αποτελεί σύμφωνα με την περιπτ. Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 48 του ΚΦΕ εισόδημα από ελευθέ-
ρια επαγγέλματα (σχετ. 1040112/768/ Α0012/9.5.1997 έγγραφο).

ΗΗ  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττωωνν  εεππιιττρροοππώώνν  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΕΕλλλλάάδδααςς  υυππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ααπποοττεελλεείί  εειισσόό--
δδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα. Εφόσον το ΤΕΕ αποτελεί ν.π.δ.δ. και τα μέλη που συμμετέχουν στις επιτροπές
κλπ που συνιστά αυτό δεν συνδέονται μαζί του με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή δεν ορίζονται σε αυτές λόγω θέ-
σης (πχ υπάλληλοι Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων), τότε οι αμοιβές που λαμβάνουν για τη
συμμετοχή τους στις επιτροπές αυτές κλπ αποτελούν εισόδημα της παρ. 2 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (σχετ. Α
4150/1.7.1988 έγγραφο).

Παρ. 6 Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα που δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη πηγή

ΕΕππιιδδοοττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  σσεεμμιιννααρρίίωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  κκααττάάρρττιισσηηςς  --  φφοοιιττηηττώώνν  --  σσπποουυδδαασσττώώνν..

ΟΟιι  ααπποοζζηημμιιώώσσεειιςς  ττωωνν  ααννέέρργγωωνν  ήή  εερργγααζζοομμέέννωωνν από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για την παρακολούθηση επιδοτού-
μενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλμα-
τα. Από τη Διοίκηση έχει γίνει πάγια δεκτό ότι οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε ανέργους ή εργαζόμενους
που παρακολουθούν επιδοτούμενα από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και επι-
μόρφωσης αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Από τη διοίκηση έχει γίνει πάγια δεκτό ότι οι αποζη-
μιώσεις που καταβάλλονται σε ανέργους ή εργαζομένους που παρακολουθούν επιδοτούμενα από το κοινοτικό ή
εθνικό ταμείο σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης εμπίπτουν στην έννοια του εισοδήματος
που δεν μπορεί να υπαχθεί σε καμία από τις κατηγορίες Α’ έως Ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΚΦΕ (σχετ.
1059225/961/Α0012/16.6.1999 έγγραφο).

ΗΗ  εεππιιδδόόττηησσηη  ττωωνν  ααννέέρργγωωνν  ήή  εερργγααζζόόμμεεννωωνν  ααππόό  ττοο  ΚΚέέννττρροο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ΚΚααττάάρρττιισσηηςς γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  σσεεμμιι--
ννααρρίίωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  κκααττάάρρττιισσηηςς  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα.. Η επιδότηση αυτή η οποία κα-
ταβάλλεται σε εργαζομένους ή ανέργους που παρακολουθούν σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί εισό-
δημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (σχετ. 1035994/592/Α0012/5.4.1999 έγγραφο).

ΤΤοο  πποοσσόό  πποουυ  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  σσεε  ααννέέρργγοουυςς ααππόό  ΑΑ..ΕΕ..  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  εεππιιδδοοττοούύμμεεννωωνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ττηηςς  ααπποο--
ττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα. Τα ποσά που καταβάλλει Α.Ε. σε ανέργους που παρακολουθούν τα επι-
δοτούμενα προγράμματα που πραγματοποιεί θεωρούνται εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (σχετ.
1106187/1648/Α0012/17.9.1998 έγγραφο).

ΗΗ  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ννέέωωνν,,  φφοοιιττηηττώώνν,,  ααννέέρργγωωνν  κκλλππ..  Για την παρακολούθηση σεμιναρίου που επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ
και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Ασφαλιστική επιχείρηση διε-
νήργησε σεμινάριο ασφαλιστικών εργασιών το οποίο παρακολούθησαν νέοι, φοιτητές, άνεργοι κλπ. Το υπόψη σεμι-
νάριο επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ και το ΕΚΤ και όσοι το παρακολούθησαν δικαιούνται αποζημίωσης. Επειδή η υπό-
ψη αποζημίωση εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος και δεν μπορεί να υπαχθεί σε καμία από τις περιπτώσεις Α’
έως Ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΚΦΕ, προκύπτει ότι αυτή αποτελεί εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ
(σχετ. Γ 881/12.9.1988 έγραφο).

ΤΤοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  εεππίίδδοομμαα  ττωωνν  ααννέέρργγωωνν  κκααιι  εερργγααζζοομμέέννωωνν  πποουυ  κκααττααρρττίίζζοοννττααιι  σσεε  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΚΚοοιι--
ννοοττιικκοούύ  ΤΤααμμεείίοουυ αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Το εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλει στους
καταρτιζόμενους (ανέργους και εργαζόμενους) στα προγράμματα του ΕΚΤ εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος
που δεν μπορεί να υπαχθεί σε καμία από τις κατηγορίες Α’ έως Ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΚΦΕ και λογίζεται ως
εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (σχετ. 1108733/2083/Α0012/5.10.1994 έγγραφο).

ΟΟιι  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  εεννιισσχχύύσσεειιςς  ττωωνν  ππρροοππττυυχχιιαακκώώνν  κκααιι  μμεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  φφοοιιττηηττώώνν  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σστταα  εερρεευυννηηττιικκάά
ππρροογγρράάμμμμαατταα  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  ΑΑΕΕΙΙ  ααπποοττεελλοούύνν  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  μμιισσθθωωττέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ήή  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα. Με
την περιπτ. Δ’ του άρθρου 1 του π.δ. 37/1984 ορίζεται ότι στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πα-
ρέχονται οικονομικές ενισχύσεις με τη μορφή αμοιβής, όταν συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα του οικεί-
ου ΑΕΙ που οργανώνονται και εκπονούνται σύμφωνα με το π.δ. 432/1981. Εξάλλου με την περιπτ. Β’ του κεφαλαί-
ου Α’ της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 ρυθμίζεται η σχέση εργασίας του προσωπικού, μη μελών του προ-
σωπικού του ΑΕΙ, που συμμετέχει στα προγράμματα αυτά και συγκεκριμένα ορίζεται ότι το πρόσθετο αυτό επιστη-
μονικό και τεχνικό προσωπικό που δεν είναι μέλος του προσωπικού των ΑΕΙ προσλαμβάνεται με σύμβαση ανάθε-
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σης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. Επομένως αν τα πιο πάνω πρόσωπα προσλαμβάνονται με σύμβαση εργα-
σίας ορισμένου χρόνου, οι αμοιβές τους αυτές αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ αν προσλαμβά-
νονται με σύμβαση ανάθεσης έργου και εφόσον δεν χαρακτηρίζονται ελεύθεροι επαγγελματίες λόγω άλλης, πα-
ράλληλης άσκησης δραστηριότητας, οι αμοιβές τους λογίζονται ως εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ
(σχετ. 1115023/2193/Α0012πε/ 5.2.1990 έγγραφο).

ΗΗ  ηημμεερρήήσσιιαα  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  φφοοιιττηηττώώνν  από το Υπ. Πολιτισμού για την απασχόληση τους ως συνοδών κλπ στο πρόγραμ-
μα «Νέοι και Βουνό» για παιδιά ηλικίας 8 - 18 ετών ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα.. Το Υπ Πολιτι-
σμού απασχολεί σε συγκεκριμένο ωράριο ππεερριιοοδδιικκάά  κκααιι  εευυκκααιιρριιαακκάά και χωρίς ουδεμία σχέση εργασίας φοιτητές
του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ως συνοδούς και για θεωρητική εκμάθηση ορεσίβιων
δραστηριοτήτων του προγράμματος «Νέοι και Βουνό» για παιδιά ηλικίας 8 - 18 ετών. Εφόσον με τους εν λόγω φοι-
τητές το Υπουργείο δεν συνδέεται με ουδεμία σχέση εργασίας και η απασχόληση αυτή είναι περιοδική και ευκαιρι-
κή, θεωρείται ότι οι φοιτητές αυτοί αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών ελευθέριων επαγγελμάτων σύμφω-
να με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ ( σχετ. 1013034/208/Α0012/22.7.1991 έγγραφο).

ΗΗ  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυοομμέέννωωνν  ααππόό  ττηη  ΣΣχχοολλήή  ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  ΥΥππααλλλλήήλλωωνν  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν ααπποοττεελλεείί  εειι--
σσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα.. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στους εκπαιδευόμενους για τη συμμετοχή
τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΣΕΥΥΟ αποτελεί εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ που δεν μπο-
ρεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α’ έως Ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ίδιου Κώδικα. (σχετ.
1034956/763/Α0012/25.5.2000 έγγραφο).

ΗΗ  ααμμοοιιββήή  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυόόμμεεννωωνν  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σσττεελλέέχχωωσσηηςς  ττωωνν  ααγγρροοττιικκώώνν  σσυυννεεττααιιρριισσττιικκώώνν  οορργγααννώώσσεεωωνν  ααπποοττεελλεείί
εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα..  Η αμοιβή που καταβάλλεται στους παρακάτω εκπαιδευόμενους λόγω συμ-
μετοχής τους στο πρόγραμμα στελέχωσης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων αποτελεί εισόδημα που δεν
μπορεί να καταταχθεί σε καμία από τις πηγές εισοδήματος, γι’ αυτό θεωρείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
48 του ΚΦΕ ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (σχετ. Σ 3168/14.11.1986 έγγραφο).

ΗΗ  μμηηννιιααίίαα  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ττωωνν  σσπποουυδδαασσττώώνν  ΤΤΕΕΙΙ  κκααιι  ΙΙΕΕΚΚ που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα
αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Με την 2025/802/2917/022/1993 τροποιητική κοινή υπουργι-
κή απόφαση ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση της μηνιαίας αποζημίωσης που χορηγείται στους σπουδα-
στές των ΤΕΙ που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα. Μετά από τη δημοσίευση της υπόψη τρο-
ποιητικής κοινής υπουργικής απόφασης οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στους σπουδαστές των ΤΕΙ κατά την
πραγματοποίηση της άσκησής τους στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπά ν.π.δ.δ., επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αντι-
μετωπίζονται φορολογικώς ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ. Το ίδιο
ισχύει κατ’ επέκταση και για τους σπουδαστές των ΙΕΚ που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελ-
μα. Με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995, που αφορά θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζεται ότι
η αποζημίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα καθορίζεται με ΚΑ
των Υπουργών Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού και δεν
υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή φόρους. Με βάση τις διατάξεις αυτές δεν υπόκειται
σε παρακράτηση φόρου η αποζημίωση των σπουδαστών των ΤΕΙ (σχετ. 1073139/1491/Α0012 / 17.8.2000 και
1015197/211/Α0012/6.2.1995 έγγραφα).

ΤΤαα  πποοσσάά  πποουυ  λλααμμββάάννοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΟΟΑΑΕΕΔΔ  λλόόγγωω  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  σσεεμμιιννααρρίίωωνν  εεππααννεειιδδίίκκεευυσσηηςς,,  κκααττάάρρττιισσηηςς  κκααιι  ααππόό--
κκττηησσηηςς  εερργγαασσιιαακκήήςς  εεμμππεειιρρίίααςς αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Τα ποσά που καταβλήθηκαν σε
φορολογούμενο λόγω παρακολούθησης μαθημάτων (σεμιναρίων) του ΟΑΕΔ θεωρούνται εισόδημα από ελευθέρια
επαγγέλματα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (1032648/940/Α0012/20.4.2004 έγγραφο). Με βάση τα ανωτέρω η
αποζημίωση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες σε πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης εργασια-
κής εμπειρίας αποτελεί φορολογικά εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ και
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 58 του ΚΦΕ με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο εισόδημα
της καταβαλλόμενης αποζημίωσης (σχετ. 1062208/1736/Α0012/26.7.2004 έγγραφο).

ΗΗ  μμηηννιιααίίαα  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ττωωνν  ααννέέρργγωωνν  πποουυ  εεννττάάσσσσοοννττααιι  σσεε  ««εειιδδιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεππααννεειιδδίίκκεευυσσηηςς,,  κκααττάάρρττιισσηηςς  κκααιι
ααππόόκκττηησσηηςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  εεμμππεειιρρίίααςς»» με βάση το άρθρο 47 του ν. 3220/2004 αποτελεί εισόδημα από ελευθέ-
ρια επαγγέλματα. Με το άρθρο 47 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α) ορίζεται ότι οι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας τους ή μετά από οικιοθελή αποχώρηση από την «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, SOFTEX Α.Ε.»,
την «T.V.X. Hellas ΑΕ», την «ΑΓΝΟ Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ» και από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που
προήλθαν από συγχώνευση βάσει του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α’) λόγω της οποίας μετά από οικονομοτεχνική με-
λέτη προκύπτει ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό μπορεί να συμμετέχουν σε «ειδικό πρόγραμμα επανειδίκευ-
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σης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζο-
νται στο πρόγραμμα αυτό. Κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα διατηρούν την ασφάλισή τους
στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης κλπ και οι εισφορές για τη συνέχιση
της ασφάλισης βαρύνουν το «ειδικό τοπικό πρόγραμμα». Περαιτέρω με τους κανονισμούς λειτουργίας του προ-
γράμματος «Επανειδίκευση, κατάρτιση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» που έχουν καταρτίσει οι φο-
ρείς υλοποίησης προβλέπεται ότι θα λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση. Με βάση τα ανωτέρω για την εφαρμογή
του άρθρου 47 του ν. 3220/2004 η αποζημίωση που θα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες σε πρόγραμμα επανειδίκευ-
σης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της
παρ. 3 του άρθρου 48 ΚΦΕ και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 58 του ΚΦΕ με συντελε-
στή 20% στο ακαθάριστο εισόδημα της καταβαλλόμενης αποζημίωσης (σχετ. 1062208/1736/Α0012/26.7.2004
και 1066161/852/ Α0012/ 6.9.2004 έγγραφα).
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Παρ. 1 Όπως αναφέραμε ως ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την
άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος όπως αυτό προκύπτει από εεππααρρκκήή  κκααιι  αακκρριιββήή  ββιιββλλίίαα  κκααιι  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ττηηρρεείί
οο  φφοορροολλοογγοούύμμεεννοοςς..
Γενικά το ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ακαθάριστο εισόδημα των επαγγελματικών δαπα-
νών μόνο εφόσον η καταβολή τους αποδεικνύεται με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία ΚΒΣ.

ΕΕΞΞΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΚΚΩΩΣΣ το Καθαρό Εισόδημα για τις αμοιβές Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών υπολογίζεται με τους συντελεστές
Φορολογίας Αμοιβών Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49
του νόμου 2238/1994 που έχει ως εξής:

Παρ. 2 «Κατ’ εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομι-
κών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και
την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με
τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσε-
ως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών ως εξής:

Α) Τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%) για μελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων. Ειδικότερα ο συντελεστής αυτός
εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
α) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
β) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατά-

σταση - διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου)
γ) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

Β) Είκοσι δύο τοις εκατό για μελέτη - επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών
έργων και για ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός
εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
α) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
β) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες
γ) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υπο-

δομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές)
δ) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)
ε) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
στ) Μελέτες λιμενικών έργων
ζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονομικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού

προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
η) Μελέτες αλιευτικές

Γ) Είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για μελέτη - επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Ειδικότερα ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
α) Μελέτες μηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές
β) Μελέτες οικονομικές
γ) Μελέτες κοινωνικές

Δ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Καθαρό εισόδημα Ελεύθερων Επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων μηχανικών
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δ) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
ε) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές)
στ) Μελέτες βιομηχανιών (προγραμματισμός - σχεδιασμός - λειτουργία)
ζ) Χημικές μελέτες και έρευνες
η) Χημικοτεχνικές μελέτες
θ) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες
ι) Μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές
ια) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες
ιβ) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες
ιγ) Μελέτες δασικές (διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκα-

νών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
ιδ) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

Δ) Δεκαεπτά τοις εκατό (17%) για μελέτη - επίβλεψη τοπογραφικών έργων. Ειδικότερα ο συντελεστής αυτός
εφαρμόζεται σε μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές
και τοπογραφικές.

Ε) Εξήντα τοις εκατό (60%) για ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη προσφορά ανεξάρτη-
των υπηρεσιών σε οργανωμένα γραφεία με τη χρησιμοποίηση της υποδομής και της οργάνωσης των γραφεί-
ων του εργοδότη και για την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα.»

Παρ. 3 «Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου προκύπτει ότι οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται σσεε  ππρροοφφαα--
ννήή  δδυυσσααννααλλοογγίίαα με το υπόλοιπο των ακαθάριστων αμοιβών (τεκμαρτές δαπάνες), που προκύπτουν από την εφαρμο-
γή του συντελεστή, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας προσαυξάνει το συντελεστή αυτόν κατά
πποοσσοοσσττόό  εείίκκοοσσιι  ττοοιιςς  εεκκααττόό  ((2200%%)).. Δεν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά μεταξύ δαπα-
νών που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και τεκμαρτών δαπανών, κατά τα ανωτέρω, είναι μέχρι ποσοστό εί-
κοσι τοις εκατό (20%) των τεκμαρτών δαπανών.»

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος δεν αφαιρούνται τα ποσά των τυχόν παρερχομένων εκπτώσεων.

ΠΠρροοσσααύύξξηησσηη  ΣΣΚΚΚΚ  ττωωνν  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  --  μμηηχχααννιικκώώνν

ΌΌτταανν  ηη  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ττεεκκμμααρρττώώνν  κκααιι  ττωωνν  ππρρααγγμμααττιικκώώνν  δδααππααννώώνν  εείίννααιι  ππάάννωω  ααππόό  2200%%  ττωωνν  ττεεκκμμααρρττώώνν,,  οο  ΣΣΚΚΚΚ
ππρροοσσααυυξξάάννεεττααιι  κκααττάά  2200%%..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..  55  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4499  ττοουυ  ΚΚΦΦΕΕ  αανν  ααππόό  τταα  ββιιββλλίίαα  κκααιι  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  υυππόόχχρρεε--
οουυ  ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  οοιι  δδααππάάννεεςς  χχρρήήσσηηςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ππρροοφφααννήή  δδυυσσααννααλλοογγίίαα  μμεε  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  ττωωνν  αακκααθθάάρριισσττωωνν  ααμμοοιι--
ββώώνν  ((ττεεκκμμααρρττέέςς  δδααππάάννεεςς))  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ΣΣΚΚΚΚ,,  οο  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  ττηηςς  ΔΔ..ΟΟ..ΥΥ..  ππρροοσσααυυξξάάννεειι  ττοο
ΣΣΚΚΚΚ  κκααττάά  πποοσσοοσσττόό  2200%%..  ΔΔεενν  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  ππρροοφφααννήήςς  δδυυσσααννααλλοογγίίαα,,  όότταανν  ηη  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  δδααππααννώώνν  πποουυ
ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  τταα  ββιιββλλίίαα  κκααιι  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ττεεκκμμααρρττώώνν  δδααππααννώώνν  εείίννααιι  μμέέχχρριι  πποοσσοοσσττόό  2200%%  ττωωνν  ττεεκκμμααρρττώώνν  δδααππααννώώνν..

ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  11  

Έστω πολιτικός μηχανικός κατά τη διάρκεια του έτους απέκτησε ακαθάριστες (νόμιμες) αμοιβές από μελέτη - επί-
βλεψη κτιριακών έργων 30.000€. Από το βιβλίο που τήρησε εσόδων - εξόδων προκύπτουν δαπάνες 14.600€. Ο συ-
ντελεστής καθαρού κέρδους είναι 38%. Προκειμένου να διαπιστώσει το ποσοστό της δυσαναλογίας του μεταξύ των
πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών θα πρέπει να κάνει τους πιο κάτω υπολογισμούς:

Ακαθάριστες Αμοιβές (Α.Α.): 30.000€
Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (Σ.Κ.Κ.): 38%
Καθαρό Κέρδος (Α.Α. χ Σ.Κ.Κ.): 11.400€
Τεκμαρτές Δαπάνες (62% χ Α.Α.): 18.600€
Δαπάνες Βιβλίου: 14.600€ 
Διαφορά Δαπανών: 4.000€

Στο παράδειγμα υπάρχει δυσαναλογία (18.600 - 14.600 = 4.000). η διαφορά είναι μεγαλύτερη του ποσοστού 20% των
τεκμαρτών δαπανών (18.600 x 20%) = 3.720
Επομένως θα πρέπει ο συντελεστής καθαρού κέρδους 38% να προσαυξηθεί κατά 20%. [38% +
20%(38%)=38%+7,6%=45,6%]. Οπότε τα καθαρά κέρδη είναι (30.000€ x 45,6%) = 1133..668800€€ και όχι 11.400€ όπως
προσδιορίστηκαν αρχικά. 
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ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  22  

Ο ίδιος πολιτικός μηχανικός με την ίδια δραστηριότητα και διαφορετικά οικονομικά στοιχεία:

Ακαθάριστες Αμοιβές (Α.Α.): 30.000€
Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (Σ.Κ.Κ.): 38%
Καθαρό Κέρδος (Α.Α. χ 38%): 11.400€
Τεκμαρτές Δαπάνες (Α.Α. χ 62%): 18.600€
Δαπάνες Βιβλίου: 17.000€ 
Διαφορά Δαπανών: 1.600€ 

Στο παράδειγμα αυτό δεν υπάρχει δυσαναλογία (18.600 - 17.000 = 11..660000€€). Η διαφορά δαπανών είναι σε ποσοστό
κάτω του 20% (18.600 x 20%) = 33..776600€€)..  Επομένως δεν θα έχουμε προσαύξηση του συντελεστή καθαρού κέρδους
και θα παραμείνει 38%. 

ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  33

Σε περίπτωση που οι δαπάνες από το βιβλίο εσόδων - εξόδων είναι μεγαλύτερες των ακαθαρίστων αμοιβών:

Ακαθάριστες Αμοιβές: 30.000€
Δαπάνες Βιβλίων: 33.000€
Ζημία 3.000€

Αυτή ηη  ζζηημμίίαα  δδεενν  δδιικκααιιοολλοογγεείίττααιι  κκααθθόόσσοονν το Υπουργείο Οικονομικών με τις Υπ’ αριθμ. Σχετικές
1045097/784/Α0012/21.6.1990 εγγ. και 1001577/10206/Β0012 ΠΟΛ. 1038/ 5.3.2003 διαταγή ορίζει ότι ττοο  κκααθθααρρόό
εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  ΑΑρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  ΜΜηηχχααννιικκώώνν  θθαα  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  εεξξωωλλοογγιισσττιικκάά  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ΣΣυυννττεελλεεσσττώώνν  για μελέ-
τες που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με λο-
γιστικό τρόπο από τα τηρούμενα βιβλία.

Ο ΣΚΚ δεν προσαυξάνεται, όταν οι πραγματικές δαπάνες είναι μεγαλύτερες των τεκμαρτών. Ο Προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ. προσαυξάνει κατά 20% τους ΣΚΚ της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, μόνο όταν οι πραγματικές δαπάνες που
προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία του υπόχρεου είναι δυσαναλόγως κατώτερες από τις τεκμαρτές, δηλαδή
όταν οι πραγματικές δαπάνες είναι κατώτερες από τις τεκμαρτές κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Σε οποιαδή-
ποτε άλλη περίπτωση οι ΣΚΚ δεν προσαυξάνονται. Συνεπώς στην περίπτωση που οι πραγματικές δαπάνες που προ-
κύπτουν από εεππααρρκκήή  κκααιι  αακκρριιββήή βιβλία και στοιχεία είναι ανώτερες από τις τεκμαρτές, οο  ΣΣΚΚΚΚ  ττηηςς  ππααρρ..  55  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
4499  δδεενν  ππρροοσσααυυξξάάννεεττααιι (σχετ. 1121218/ 2129/Α0012/22/12/1997 έγγραφο).

Οι τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής λαμβάνονται υπόψη κατά την έρευνα για προ-
σαύξηση ή όχι του ΣΚΚ. Αν οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάστηκαν σε μηχανικό αφορούν καθυστερημένη κατα-
βολή κάποιας από τις αμοιβές του που αναφέρονται περιοριστικά στην παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, τότε συμπε-
ριλαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου στα ακαθάριστα έσοδά του, προκειμένου να κριθεί αν θα
εφαρμοστεί προσαυξημένος κατά ποσοστό 20% ΣΚΚ (σχετ. 1122406/2277πε/Α0012/23.1.1997 έγγραφο).

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ππρροοσσααύύξξηησσηη  2200%%  δδυυσσααννααλλοογγίίααςς::  
--  ΟΟ  ΣΣ..ΚΚ..ΚΚ.. 3388%% γγίίννεεττααιι 4455,,66%%
--  ΟΟ  ΣΣ..ΚΚ..ΚΚ.. 2222%% γγίίννεεττααιι 2266,,44%%
--  ΟΟ  ΣΣ..ΚΚ..ΚΚ.. 2266%% γγίίννεεττααιι 3311,,22%%
--  ΟΟ  ΣΣ..ΚΚ..ΚΚ.. 1177%% γγίίννεεττααιι 2200,,44%%
--  ΟΟ  ΣΣ..ΚΚ..ΚΚ.. 6600%% γγίίννεεττααιι 7722,,00%%
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤ’’--  Δ’-Ζ’ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3
(Ένθετο της ετήσιας φορολογικής δήλωσης) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ’ Κ.

Διαφορά Δαπανών 327 4.000,00

Είδος Μελέτης 342 Κτιριακή

Φορολ. Καθαρά Κέρδη 346 13.680

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ’ Κ.

Διαφορά Δαπανών 324 1.600,00

Είδος Μελέτης 342 Κτιριακή 38%

Φορολογητέα Καθαρά Κέρδη 346 11.400,00
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ΠΠρροοσσααύύξξηησσηη  σσυυννττεελλεεσσττοούύ  κκααθθααρροούύ  κκέέρρδδοουυςς  όότταανν  τταα  ββιιββλλίίαα  ττοουυ  ααρρχχιιττέέκκττοονναα  --  μμηηχχααννιικκοούύ  κκρρίίννοοννττααιι  αανναακκρριιββήή
Όταν τα βιβλία του αρχιτέκτονα μηχανικού κρίνονται αανναακκρριιββήή προσαυξάνεται ο συντελεστής καθαρού κέρδους που
προκύπτει μετά την κατά 20% προσαύξηση του κανονικού συντελεστή λόγω δυσαναλογίας των τεκμαρτών πραγμα-
τικών δαπανών. Εάν από τα βιβλία και στοιχεία του ελεύθερου επαγγελματία αρχιτέκτονα - μηχανικού προκύπτει ότι
οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία με τις τεκμαρτές δαπάνες που προκύπτουν από την
εφαρμογή του συντελεστή της παρ.5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, ο συντελεστής αυτός προσαυξάνεται κατά 20%. Στη
συνέχεια στην περίπτωση που τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του αρχιτέκτονα - μηχανικού κρίνονται ανακριβή, η
προσαύξηση που ορίζεται σε περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού με την παρ.4 του άρθρου 50 του ίδιου κώδικα
(40% ανάλογα την περίπτωση) θα εφαρμοστεί στον παραπάνω προσαυξημένο συντελεστή (σχετ. 1064069/1029/
Α0012/28.6.1999 έγγραφο). (Βλέπε κεφάλαιο ΚΒΣ - πρόστιμα). Π.χ. Μοναδικός Σ.Κ.Κ. 38% + Προσαύξηση 20% =
45,6%. Με την προσαύξηση 40% για βιβλία που κρίθηκαν ανακριβή: 45,6% + Προσαύξηση 40% = 63,8% ο προσαυ-
ξημένος συντελεστής που θα εφαρμοσθεί. Πάντως διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση του Μ.Σ.Κ.Κ. που εφαρμόζε-
ται επί των ακαθαρίστων αμοιβών δεν μπορεί να υπερβεί το συντελεστή 75%. Π.χ. Μηχανικός με Μ.Σ.Κ.Κ. 60% +
προσαύξηση 20% = 72%. Σε περίπτωση ανακρίβειας 72% +προσαύξηση 40% = 100,8%. Στην περίπτωση αυτή ο
Μ.Σ.Κ.Κ. περιορίζεται στο 75%. 

Η διάταξη αυτή ισχύει από 14/12/2004 (Ν. 3296/04). Προηγουμένως η προσαύξηση του Μ.Σ.Κ.Κ. σε περίπτωση
ανακρίβειας των βιβλίων ήταν 50% από 40% που είναι σήμερα. 

ΠΠρροοσσααύύξξηησσηη  ΣΣΚΚΚΚ  όότταανν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  οο  μμέέσσοοςς  όόρροοςς  ααυυττώώνν..  Όταν δεν υπάρχει για το συγκεκριμένο ελευθέριο
επάγγελμα ΣΚΚ, τότε χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των ΣΚΚ, κατά τον τεκμαρτό προσδιορισμό του καθαρού ειςο-
δήματος με την παρ. 4 του άρθρου 50 του ΚΦΕ προσαυξάνεται (κατά 40% ανάλογα την περίπτωση) ο μέσος όρος
(σχετ. 1031619/ 631/ Α0012/ ΠΟΛ 1114/23.3.2000 διαταγή)

ΌΌτταανν  λλααμμββάάννοοννττααιι  εειικκοοννιικκάά  ήή  ππλλαασσττάά  σσττοοιιχχεείίαα  ήή  δδεενν  δδιιααφφυυλλλλάάσσοοννττααιι  ήή  δδεενν  εεππιιδδεειικκννύύοοννττααιι  σσττοονν  έέλλεεγγχχοο,,  οο  ΜΜ..ΣΣ..ΚΚ..ΚΚ..
ππρροοσσααυυξξάάννεεττααιι  κκααττάά  8800%%..  ΠΠ..ΧΧ..  ((3388%%  ++2200%%))  ==  4455,,66%%..  ((4455,,66%%  ++  8800%%))  ==  8822%%  ππεερριιοορριισσμμόόςς  κκααιι  ππάάλλιι  σσττοο  7755%%..  ΗΗ  δδιιάάτταα--
ξξηη  ααυυττήή  ιισσχχύύεειι  ααππόό  1144//1122//22000044  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  ηη  ππρροοσσααύύξξηησσηη  ήήτταανν  110000%%..  

ΚΚααττάά  ττηη  δδιιοοιικκηηττιικκήή  εεππίίλλυυσσηη  ττηηςς  δδιιααφφοορράάςς ((σσυυμμββιιββαασσμμόόςς)) ττοο  πποοσσοοσσττόό  ππρροοσσααύύξξηησσηηςς  ττοουυ  ΣΣΚΚΚΚ  υυππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ππεε--
ρριιοορρίίζζεεττααιι  σσττοο  μμιισσόό..  Σε περίπτωση διοικητικού συμβιβασμού το ποσοστό προσαύξησης του ΣΚΚ μειώνεται στο μι-
σό, με την επιφύλαξη ότι ο συντελεστής αυτός που τελικά εφαρμόζεται δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μι-
κρότερος από το συντελεστή που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό (σχετ. 1131263/ 2057 / Α0012/
11.1.1998 έγγραφο). (Βλέπετε Κεφάλαιο «Κύρος και αποδεικτική δύναμη των βιβλίων»)

Παρ. 4 Κατωτέρω παρατίθενται ππεερριιππττώώσσεειιςς με εγκ. Διαταγές - έγγραφα του Υποικ. Και τη νομολογία των Δικα-
στηρίων πποουυ  υυππάάγγοοννττααιι  ήή  δδεενν  υυππάάγγοοννττααιι  σσττιιςς  κκααττ’’  εεξξααίίρρεεσσηη  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  ππρροοσσδδιιοορριισσμμοούύ  ττοουυ  κκααθθααρροούύ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς
εεξξωωλλοογγιισσττιικκώώςς. 

ΜΜεελλέέττεεςς  μμηηχχααννιικκώώνν  πποουυ  τταα  κκααθθααρράά  κκέέρρδδηη  δδεενν ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ

Το καθαρό εισόδημα των αρχιτεκτόνων - μηχανικών από δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στην παρ. 5 του άρ-
θρου 49 του ΚΦΕ δεν προσδιορίζεται με τη χρήση ΣΚΚ αλλά λλοογγιισσττιικκάά. Προκειμένου για αμοιβές αρχιτεκτόνων και
μηχανικών που δεν περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που περιοριστικά απαριθμούνται στις περιπτ. Α’ έως ε’ της παρ.
5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ για τον προσδιορισμό του καθαρού τους εισοδήματος έχει εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου
49 του ίδιου κώδικα, δηλαδή το καθαρό εισόδημά τους προσδιορίζεται λλοογγιισσττιικκάά  κκααιι  όόχχιι  εεξξωωλλοογγιισσττιικκάά με την
εφαρμογή των ΣΚΚ (σχετ. 1065854/1069/ΠΟΛ 1163/Α0012/2.6.1998 διαταγή και 1118955/1699/Α0012/6.11.1996
έγγραφο).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ννααυυππηηγγοούύ  μμηηχχααννιικκοούύ  ααππόό  ννααυυππηηγγιικκέέςς  μμεελλέέττεεςς  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ  ααλλλλάά  λλοο--
γγιισσττιικκάά..  Πτυχιούχος ΤΕΙ με ειδικότητα ναυπηγού μηχανικού ασχολείται με ναυπηγοεπισκευαστικές μελέτες και ερ-
γασίες σε πλοία εταιρείας με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Για τις αμοιβές του που προκύπτουν από
τις μελέτες θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 49 του ΚΦΕ και όχι με την παρ. 5 του
άρθρου 49 του ίδιου κώδικα, γιατί είναι μεν μηχανικός, αλλά οι μελέτες του δεν αφορούν μελέτη τεχνικών έργων,
όπως αυτά αναφέρονται ρητά στη συγκεκριμένη παράγραφο (κτιριακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, συγκοινωνιακά,
υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά και τοπογραφικά έργα) (σχετ. 1000738/14/Α0012/17.1.2002 έγγραφο).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  μμηηχχααννιικκοούύ  ααππόό  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσεε  εερρεευυννηηττιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  κκλλππ..  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίί--
ζζεεττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ  ααλλλλάά  λλοογγιισσττιικκάά. Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος μηχανικού για αμοιβές που
εισέπραξε λόγω συμμετοχής του σε ερευνητικό πρόγραμμα, για υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών (ΚΑΔ
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74.30.16.00) και για διδασκαλία σε επιμορφωτικά σεμινάρια δεν έχει εφαρμογή η παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ αλ-
λά η παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δηλαδή το καθαρό του εισόδημα θα προσδιοριστεί λλοογγιισσττιικκάά. (σχετ. 1122406/2277
πε/Α0012/23.1.1997 και 1042397/603/Α0012/14.5.2002 έγγραφα)

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  μμηηχχααννιικκοούύ  ααππόό  σσύύννττααξξηη  μμεελλεεττώώνν  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  εερρεευυννηηττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεε--
ττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ.. Το καθαρό εισόδημα από τις αμοιβές που εισέπραξε μηχανικός για τη σύνταξη μελετών στο
πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων θα προσδιοριστεί, σύμφωνα με τις παρ. 1 - 4 του άρθρου 49 του ΚΦΕ λλοογγιισσττιι--
κκάά  και τούτο γιατί οι αμοιβές αυτές δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις που εξαιρεί ο νόμος από το λογιστικό
προσδιορισμό (παρ. 5 περιπτ. Α έως ε του άρθρου 49 του ΚΦΕ) (σχετ. 1000787/9/Α0012/27.3.2002 έγγραφο).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  μμηηχχααννιικκοούύ  ααππόό  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  ττεεχχννοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη
ΣΣΚΚΚΚ  ααλλλλάά  λλοογγιισσττιικκάά. Χημικός μηχανικός που συντάσσει τεχνοοικονομικές μελέτες στα πλαίσια επιχορηγούμενων
προγραμμάτων για τον προσδιορισμό του καθαρού του εισοδήματος από τη δραστηριότητα αυτή έχουν εφαρμογή οι
παρ. 1 - 4 του άρθρου 49 του ΚΦΕ και όχι η παρ. 5 του ίδιου άρθρου, δεδομένου ότι η μελέτη αυτή δεν αποτελεί με-
λέτη τεχνικού έργου ( σχετ. 1121542/1910/Α0012/19.11.1998 έγγραφο).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  εεκκττέέλλεεσσηηςς  έέρργγοουυ  υυδδρρααυυλλιικκώώνν  δδοοκκιιμμώώνν  υυπποοθθααλλάάσσσσιιοουυ  ααγγωωγγοούύ  φφυυσσιικκοούύ  ααεε--
ρρίίοουυ  κκλλππ  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ  ααλλλλάά  λλοογγιισσττιικκάά.. Φορολογούμενος ανέλαβε την διεύθυνση εκτέλε-
σης του έργου υδραυλικών δοκιμών υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου και την επίβλεψη των εργασιών
Commissioning, καθώς και την επίβλεψη του ελέγχου των οργάνων αυτοματισμού σε τμήμα του έργου, καθώς και
εργασίες εγκατάστασης οργάνων στη μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας. Δεδομένου ότι καμιά από τις δραστηριότη-
τες αυτές δεν είναι μεταξύ αυτών που απαριθμούνται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, προκειμένου να προσδιο-
ριστεί το καθαρό εισόδημα από τις δραστηριότητες αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι ΣΚΚ των περιπτ. Β’ έως ε’ της παρ.
5 του άρθρου 49, αλλά εφαρμόζεται η παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δηλαδή το καθαρό εισόδημα θα προσδιοριστεί λλοογγιι--
σσττιικκάά (σχετ. 1112242/2113/Α0012/8.11.1996 και 1024740/498 / Α0012/18.3.1997 έγγραφα).

ΤΤαα  κκααθθααρράά  κκέέρρδδηη  μμηηχχααννιικκοούύ  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  υυπποολλοογγιισσττώώνν  κκααιι  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς,,  δδιιππλλωωμμααττοούύχχοουυ  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ
κκααιι  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΤΤΕΕΕΕ,,  γγιιαα  ττηη  σσυυγγγγρρααφφήή  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοδδιιααγγρρααφφήή  κκααιι  ττοο  σσχχεεδδιιαασσμμόό  ππλληηρροοφφοορριιαακκώώνν
κκααιι  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  κκααιι  δδιικκττύύωωνν  κκααιι  ττοουυ  ττρρόόπποουυ  δδιιαασσύύννδδεεσσηηςς  ττοουυςς  κκααθθώώςς  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη  ττηηςς  υυλλοο--
πποοίίηησσηηςς  ττωωνν  έέρργγωωνν  ααυυττώώνν,,  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  λλοογγιισσττιικκάά.. Μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής,
διπλωματούχος του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του ΤΕΕ, με αντικείμενο εργασιών την συγγραφή ηλεκτρονι-
κών μελετών για την προδιαγραφή και το σχεδιασμό πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δι-
κτύων και του τρόπου διασύνδεσής τους (υποσυστήματα, σχετικές διεπαφές, διασυνδέσεις) καθώς και επίβλεψη
της υλοποίησης των έργων αυτών.

Με βάση τα όσα εκτέθηκαν προκύπτει ότι, για τις αμοιβές που λαμβάνει, ως μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και
πληροφορικής και δικτύων καθώς και της επίβλεψης των έργων αυτών, θα έχουν εφαρμογή οι παρ. 1,2 και 4 του άρθρου
49 του ΚΦΕ, δηλαδή το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του θθαα  ππρροοσσδδιιοορριισσττεείί  λλοογγιισσττιικκάά. Οι ειδικές διατάξεις στην περι-
πτ. Γ και ε’ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου, δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση του, καθόσον οι αμοιβές του, ως
μηχανικού από τη σύνταξη μελετών συστημάτων πληροφορικής και δικτύων καθώς και από την επίβλεψη υλοποίησης
των έργων αυτών δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά έργα όπως αυτά ρητά προσδιορίζονται στην παράγραφο αυτή.

ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι  όόττιι  ττοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ααμμοοιιββέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  ττεεχχννιικκώώνν  ήή  ττεεχχννιικκοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν,,  σστταα
ππλλααίίσσιιαα  εερρεευυννηηττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  όόχχιι  κκαατταασσκκεευυήήςς  ττεεχχννιικκώώνν  έέρργγωωνν,,  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  λλοο--
γγιισσττιικκάά,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  ττηηςς  ιιδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  μμεελλεεττηηττοούύ,,  μμηηχχααννιικκοούύ  ήή  όόχχιι,,  κκααθθόόσσοονν η παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ έχει
εφαρμογή μόνο για μελέτες κατασκευής τεχνικών έργων (σχετ. 1099201/1830/Α0012/18.10.2005 έγγραφο).

Παρ. 4 ΜΜεελλέέττεεςς  πποουυ  κκααττααρρττίίζζοοννττααιι  ααππόό  μμηη  αρχιτέκτονες - μηχανικούς

Το καθαρό εισόδημα από μελέτες που καταρτίζονται από μη αρχιτέκτονες - μηχανικούς δεν προσδιορίζεται με την
χρήση ΣΚΚ αλλά λογιστικά. Οι ΣΚΚ της παρ.5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ εφαρμόζονται μόνο για μελέτες που συντάσ-
σονται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Συνεπώς στις αμοιβές που αφορούν μελέτες και έρευνες που συντάσσο-
νται από άλλα πρόσωπα δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος αυτή (σχετ. 1108889/2467 / Α0012/ 27-9-1995 έγγραφο).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  γγεεωωππόόννοουυ  ((εεδδααφφοολλόόγγοουυ  μμεελλεεττηηττήή))  ααππόό  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  εεδδααφφοολλοογγιικκώώνν  κκααιι  γγεεωωρργγιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν
δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ  ααλλλλάά  λλοογγιισσττιικκάά.. Το εισόδημα από αυτές τις δραστηριότητες θα υπολογιστεί λο-
γιστικά σύμφωνα με τις παρ. 1-4 του άρθρου 49 του ΚΦΕ και όχι με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, η οποία ισχύει μό-
νο για τις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών (σχετ. 1108889/2467/ Α0012/27-9-1995 και 1081892/1666/
Α0012/9.9.1996 έγγραφα).
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ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  οοιικκοοννοομμοολλόόγγωωνν,,  κκοοιιννωωννιιοολλόόγγωωνν  κκλλππ  ααππόό  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  μμεελλεεττώώνν  οορργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρηησσιιαα--
κκήήςς  έέρρεευυννααςς  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ  ααλλλλάά  λλοογγιισσττιικκάά..  Δεν είναι δυνατόν να
εφαρμοστούν οι ΣΚΚ της παρ.5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ όταν συντάσσονται μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής
έρευνας, καθώς και οικονομικές μελέτες από: α) εξειδικευμένους επιστήμονες, οικονομολόγους - μελετητές, κοι-
νωνιολόγους κλπ και β) εξειδικευμένους οικονομολόγους με τις διατάξεις που ορίζει ο ν. 716/1977 (σχετ.
1024419/255/ Α0012/22.2.1996 και 1100379/1749/Α0012/3.10.1997 έγγραφα).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  ππεερριιββααλλλλοοννττοολλόόγγωωνν  γγιιαα  δδαασσιικκέέςς  ππεερριιββααλλλλοοννττοολλοογγιικκέέςς  μμεελλέέττεεςς  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ΣΣΚΚΚΚ
ααλλλλάά  λλοογγιισσττιικκάά. Όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση, στα περιοριστικά κατονομαζόμενα ελευθέρια επαγγέλματα
ανήκει και το επάγγελμα του περιβαλλοντολόγου και το καθαρό εισόδημα από την άσκησή του θα προκύψει με βάση το
άρθρο 49, παρ. 1 έως 4 και όχι με βάση την παρ. 5 αυτού του άρθρου. (σχετ. 1016831/230/Α0012/19.2.2002 έγγραφο).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εεκκππόόννηησσηη  ππεερριιββααλλλλοοννττοολλοογγιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν  ((δδιιααχχεείίρριισσηη  ααπποοββλλήήττωωνν))  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε
ΣΣΚΚΚΚ  ααλλλλάά  λλοογγιισσττιικκάά.. Εταιρεία που ασχολείται με την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών (διαχείριση αποβλήτων,
υγρών και στερεών) δηλαδή εργασίες που δεν αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ. Συνεπώς ο προσ-
διορισμός του καθαρού κέρδους της εταιρείας θα γίνει λογιστικά (σχετ. 1022663/288/Α0012/4.6.1993 έγγραφο).

ΑΑππόό  11..11..22000033  ττοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  γγεεωωλλόόγγωωνν  --  μμεελλεεττηηττώώνν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  εεξξωωλλοογγιισσττιικκάά. Με την
παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3220/2004 προστίθεται η παρ. 6 στο άρθρο 49 του ΚΦΕ με έναρξη ισχύος για αμοιβές
που αποκτώνται από 1/1/2003. Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι το καθαρό εισόδημα από τις αμοιβές του ελευ-
θέριου επαγγέλματος των γεωλόγων - μελετητών οι οποίοι συντάσσουν μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεω-
λογικές, γεωφυσικές και γεωτεχνικές των υποπεριπτώσεων ιι’ και ιαια’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 49 του ΚΦΕ
εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή 26% στις ακαθάριστες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι
πάσης φύσης τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών. 

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ααμμοοιιββέέςς  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν  κκααιι  μμεελλεεττώώνν  οορργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήήςς  έέρρεευυννααςς
εεξξεευυρρίίσσκκεεττααιι  μμεε  εεφφααρρμμοογγήή  σσυυννττεελλεεσσττήή  εεππίί  ττωωνν  αακκααθθάάρριισσττωωνν  ααμμοοιιββώώνν,,  μμόόννοο  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  φφοορροολλοογγοούύμμεε--
ννοοςς  σσυυννττάάσσσσεειι  ττιιςς  μμεελλέέττεεςς  ααυυττέέςς  μμεε  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ααρρχχιιττέέκκττοονναα  --  μμηηχχααννιικκοούύ. Ο προσδιορισμός του καθαρού εισο-
δήματος που αποκτά φορολογούμενος από αμοιβές οικονομικών μελετών και μελετών οργάνωσης και επιχειρησια-
κής έρευνας εξευρίσκεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, με εφαρμογή συντελεστή επί των ακα-
θάριστων αμοιβών του μόνο στην περίπτωση που συντάσσει τις μελέτες αυτές με την ιδιότητα του αρχιτέκτονα - μη-
χανικού καθώς σε διαφορετική περίπτωση, της σύνταξης δηλαδή των υπόψη μελετών από άλλους ελεύθερους
επαγγελματίες ο προσδιορισμός του εισοδήματος είναι λογιστικός (Έσοδα - Έξοδα) (σχετ. 1057378/1171/Α0012/
15.6.2005 έγγραφο).

ΗΗ  ααμμοοιιββήή  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυ  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  μμέέχχρριι  κκααιι  ττοο  σσττάάδδιιοο  κκαατταασσκκεευυήήςς  ττοουυ  σσκκεελλεεττοούύ  εεξξοοππλλιισσμμέέ--
ννοουυ  σσκκυυρροοδδέέμμααττοοςς  κκααιι  όόχχιι  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  οοιικκοοδδοομμιικκήήςς  άάδδεειιααςς  ((εεφφόόσσοονν  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοππεερράάττωωσσηη  ττηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  ααππααιι--
ττεείίττααιι  ννέέαα  οοιικκοοδδοομμιικκήή  άάδδεειιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  εεκκδδώώσσεειι  άάλλλλοοςς  εενν  εεννεερργγεείίαα  μμηηχχααννιικκόόςς)),,  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυ--
θθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα.. Από την διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι σε προκαταβολή φόρου 4% ή 10% κατά περίπτωση
υπόκεινται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 52 του ΚΦΕ οι αμοιβές των μηχανικών επί μελετών για τις οποί-
ες προβλέπεται θεώρηση ή χορήγηση σχετικής άδειας. Για τις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζεται το άρθρο 58
του ΚΦΕ.

Εφόσον η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά μόνο την επίβλεψη μέχρι και το στάδιο κατασκευής του σκελετού εξο-
πλισμένου σκυροδέματος και όχι την έκδοση οικοδομικής άδειας (εφόσον για την αποπεράτωση της οικοδομικής
απαιτείται νέα οικοδομική άδεια την οποία θα εκδώσει άλλος εν ενεργεία μηχανικός) τότε δεν έχει εφαρμογή η παρ.
4 του άρθρου 52 του ΚΦΕ δηλαδή δεν υποχρεούται στην καταβολή προκαταβλητέου ποσού (σχετ.
1072505/1948/Α0012/13.9.2004 έγγραφο).

Το έκτακτο εισόδημα ανάγεται στον χρόνο άσκησης του επαγγέλματός του ως μηχανικός και κατά συνέπεια αποτε-
λεί εισόδημα από το επάγγελμά του ως μηχανικού (Ζ’ κατηγορίας) (σχετ. 1037823/706/Α0012/10.5.2001 έγγραφο).

ΔΔιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααυυττόόςς  πποουυ  θθαα  κκααττααββάάλλλλεειι  ττηηνν  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  εείίννααιι  ένα από τα εξής πρόσωπα:
δδηημμόόσσιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  ΟΟΤΤΑΑ  κκααιι  λλοοιιππάά  νν..ππ..δδ..δδ., κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις τράπεζες και πι-
στωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ενώσεις του, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων
ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β ή
Γ κατηγορίας του ΚΒΣ κατά την καταβολή των αμοιβών, τότε θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιεεννεερργγηηθθεείί  ππααρραακκρράάττηησσηη  φφόόρροουυ  μμεε  σσυυ--
ννττεελλεεσσττήή  2200%%  στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ (σχετ.
1022703/579/Α0012/15.12.2004 έγγραφο).
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ΠΠρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  κκααθθααρροούύ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  όότταανν  κκααττάά  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  οοιικκοοδδοομμιικκήήςς  άάδδεειιααςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  πποολλεε--
οοδδοομμιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ηη  σσύύννττααξξηη  κκααιι  ηη  υυπποοββοολλήή  ααυυττοοττεελλώώνν  μμεελλεεττώώνν.. Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήμα-
τος των αρχιτεκτόνων - μηχανικών από αμοιβές για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ανεξάρτητα αν στη μελέτη
περιλαμβάνεται και τμήμα που αφορά τις τυχόν ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της οικοδομής ή τοπογρα-
φικό διάγραμμα αυτής, έχει εφαρμογή ο συντελεστής της περιπτ. Α’ της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ καθόσον
τα τμήματα αυτά δεν αποτελούν ιδιαίτερη μελέτη. Από τη διοίκηση διευκρινίστηκε ότι εάν και εφόσον κατά την
έκδοση της οικοδομικής άδειας επιβάλλεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η σύνταξη και η υποβολή αυτοτε-
λών μελετών (π.χ. τοπογραφικό διάγραμμα, αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ηλεκτρομηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων κλπ) για την κάθε μία από τις οποίες ορίζεται διακεκριμένη νόμιμη αμοιβή, τότε για την
εξεύρεση του καθαρού κέρδους σε κάθε μία από αυτές έχει εφαρμογή ο αντίστοιχος συντελεστής που προβλέ-
πεται από την παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που το ίδιο το φυ-
σικό πρόσωπο (αρχιτέκτονας - μηχανικός) συντάσσει περισσότερες από μία επιμέρους μελέτες της αυτής οικο-
δομικής άδειας, εάν και εφόσον στην ΑΠΥ που εκδίδει αναγράφει κεχωρισμένα το είδος της παρεχόμενης υπη-
ρεσίας και το ποσό της αντίστοιχης νόμιμης αμοιβής (σχετ. 1075594/1459/Α0012/26.10.1994 και 1087614/
2047/Α012/20.7.1995 έγγραφα).

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ττοουυ  πποολλιιττιικκοούύ  μμηηχχααννιικκοούύ  ααππόό  ττοονν  έέλλεεγγχχοο,,  ττηηνν  μμεελλέέττηη  κκααιι  ττηηνν  έέρρεευυνναα  ττηηςς  ααννττοοχχήήςς  δδοοκκιιμμίίωωνν  ππρροοσσ--
δδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ..  Πολιτικός μηχανικός τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ και η δραστηριότητά του
είναι ο έλεγχος, η μελέτη και η έρευνα της αντοχής των δοκιμίων (κομμάτια από μπετόν στις οικοδομές). Ο έλεγ-
χος αυτός πραγματοποιείται στο εργαστήριο του με μηχανικά μέσα και εκδίδεται γραπτή απάντηση για τον εν-
διαφερόμενο, ο οποίος είναι συνήθως επιτηδευματίας. Ο υπόψη πολιτικός μηχανικός θα φορολογηθεί εξωλο-
γιστικά με την παρ. 5 του άρθρου 49 (δηλαδή με την χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες αμοιβές του), γιατί η
εργασία του αφορά πραγματογνωμοσύνες πάνω σε τεχνικά έργα. Ο χαρακτηρισμός όμως της εργασίας του ως
πραγματογνωμοσύνης είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. (σχετ. 1085534/1410/Α0012/26.9.2001 έγγραφο).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  --  μμηηχχααννιικκώώνν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  εεξξωωλλοογγιισσττιικκάά,,  χχωωρρίίςς  νναα  εεξξεεττάά--
ζζοοννττααιι  οοιι  ττίίττλλοοιι  σσπποουυδδώώνν  ττοουυςς.. Οι ειδικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή αποκλειστι-
κά και μόνο για τις αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων που περιοριστικά απαριθμούνται στις περιπτώσεις αυ-
τές χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι σπουδών αυτών των μηχανικών. Συνεπώς μηχανολόγος μηχανικός οποιασδήποτε
βαθμίδας (ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο- ΤΕΙ) που ασχολείται με τις εργασίες που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του
ΚΦΕ θα φορολογηθεί με αυτή την παράγραφο και όχι με τις παρ. 1- 4 του ίδιου άρθρου. Ανάλογα ισχύουν και στην
περίπτωση απόφοιτου ΤΕΙ που έχει ειδικότητα μηχανολόγου μηχανικού που ασχολείται με «υπηρεσίες εκπονήσεις
τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων», ο οποίος υπάγεται για
τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος στην παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ. (σχετ.
1022234/530/Α0012/10.3.2004 και 1010603/213/Α0012/16.2.2004 έγγραφα).

ΠΠρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττοουυ  κκααθθααρροούύ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  εερργγοοδδηηγγοούύ  γγεεωωμμέέττρροουυ  --  ββοοηηθθοούύ  ττοοπποογγρράάφφοουυ.. Ο υπόψη φορολογούμε-
νος είναι απόφοιτος ιδιωτικής τεχνικής σχολής και το πτυχίου είναι αναγνωρισμένο από το Υπ. Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων. Είναι εγγεγραμένος στο ΤΕΕ και ασφαλιστικός φορέας του είναι το ΤΕΒΕ. Στην περίπτωση αυτή για την
εφαρμογή της περιπτ. Δ’ της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ (δηλαδή για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματός του
με την χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες αμοιβές του) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά δύο προϋποθέσεις: α) ο
φορολογούμενος να έχει την επιστημονική κατάρτιση του αρχιτέκτονα ή του μηχανικού β) οι αμοιβές που εισέπρα-
ξε να προέρχονται από την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών για μελέτη - επίβλεψη τοπογραφικών έργων που σύντα-
ξε και υπόγραψε ο ίδιος. Επομένως ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος του προσώπου αυτού με βάση τις
ανωτέρω διατάξεις εναπόκειται στη εξελεγκτική εξουσία της Δ.Ο.Υ, δεδομένου ότι εξαρτάται άμεσα από τη διαπί-
στωση πραγματικών δεδομένων (σχετ. 107362/1272/Α0012/30.8.2001 έγγραφο). 

Παρ. 6 ΠΠόόττεε  ττοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  --  μμηηχχααννιικκώώνν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  6600%%..  

Η περίπτωση ε’ της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ έχει εφαρμογή στην περίπτωση που οποιαδήποτε μορφής μελε-
τητική επιχείρηση που αναλαμβάνει πρωτογενώς τη μελέτη τεχνικών έργων (μεμονωμένος αρχιτέκτονας ή μηχανι-
κός ή οργανωμένο γραφείο) αναθέτει σε μεμονωμένους αρχιτέκτονες ή μηχανικούς την εκτέλεση όλου ή μέρους
των πιο πάνω μελετών. Η ανάθεση της εκτέλεσης των μελετών γίνεται με σσύύμμββαασσηη  έέρργγοουυ. Συνεπώς στην έννοια του
όρου «προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών» νοείται ότι η περαιτέρω ανάθεση της εκτέλεσης των μελετών γίνεται με
σύμβαση μίσθωσης έργου (ΑΚ 681) και όχι με σύμβαση μίσθωσης εργασίας (ΑΚ 648). Σε περίπτωση που μηχανικοί
ή αρχιτέκτονες απασχολούνται σε οργανωμένα γραφεία με σχέσεις εξαρτημένης εργασίας (μίσθωση εργασίας), δεν
μπορεί να εφαρμοστεί στις ακαθάριστες αμοιβές του ΣΚΚ 60%, γιατί αυτοί είναι μισθωτοί και αποκτούν εισόδημα
από μισθωτές υπηρεσίες. Επίσης εκτός από τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ΣΚΚ 60% εί-



32 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ναι ηη  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  ααππόό  ττοο  μμηηχχααννιικκόό  ήή  ααρρχχιιττέέκκττοονναα (που προσφέρει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες) ττηηςς  υυπποοδδοομμήήςς  κκααιι
ττηηςς  οορργγάάννωωσσηηςς  ττωωνν  γγρρααφφεείίωωνν  ττοουυ  εερργγοοδδόόττηη  ττοουυ.. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης αναλαμβάνει τα λειτουργικά
έξοδα που απορρέουν από την αποδοχή αυτής της ανάθεσης..  ΟΟ  ΣΣΚΚΚΚ  6600%%  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  εεππίίσσηηςς  κκααιι  σσττηηνν  ααμμοοιιββήή  ααρρ--
χχιιττεεκκττόόννωωνν  --  μμηηχχααννιικκώώνν  γγιιαα  ττηηνν  εεννέέρργγεειιαα  ππρρααγγμμααττοογγμμωωμμοοσσυυννώώνν  κκααιι  δδιιααιιττηησσιιώώνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  έέρργγαα  πποουυ  ααννααφφέέρροο--
ννττααιι  σσττηηνν  ππααρρ..  55  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4499  ττοουυ  ΚΚΦΦΕΕ  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη. Η προϋπόθεση της χρησιμοποίησης της υποδομής και
της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτούν οι μηχανικοί από την 1.1.1997
και μετά. Επίσης ισχύει και για τις υποθέσεις που δεν έχουν περαιωθεί οριστικά μέχρι τις 15.4.1998 (ημερομηνία
δημοσίευσης του ν. 2601/1998 συο ΦΕΚ) και εκκρεμούν στην Δ.Ο.Υ. Προκειμένου για τις υποθέσεις που έχουν
ασκηθεί προσφυγές και εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, δεν έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις
(σχετ. 1065854/1069/ΠΟΛ 1163/Α0012/2.6.1998 διαταγή).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  μμεεμμοοννωωμμέέννωωνν  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  --  μμηηχχααννιικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  οορργγααννωωμμέέννωωνν  γγρρααφφεείίωωνν  πποουυ  ααννααλλααμμββάά--
ννοουυνν  ααππεευυθθεείίααςς  ττηηνν  μμεελλέέττηη  ττοουυ  ττεεχχννιικκοούύ  έέρργγοουυ  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττοουυ  ΣΣΚΚΚΚ  6600%%.. Προκειμένου για
αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών πποουυ  εείίννααιι  ααππεευυθθεείίααςς  ααννάάδδοοχχοοιι  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  έέρργγωωνν και εκπονούν τις μελέτες
ως μεμονωμένα άτομα ή ως οργανωμένα γραφεία που χρησιμοποιούν την υποδομή και την οργάνωση των δικών
τους γραφείων επωμιζόμενοι οι ίδιοι και τα λειτουργικά έξοδα της ανάθεσης του έργου, εφαρμόζονται κατά περί-
πτωση οι ΣΚΚ των πριπτ. Α’ - δ’ της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ και όχι ο ΣΚΚ 60% της περιπτ. ε’ (σχετ.
1065854/1069/ΠΟΛ 1163 / Α0012/ 2.6.1998 διαταγή).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  οορργγααννωωμμέέννωωνν  γγρρααφφεείίωωνν  πποουυ  ααννααλλααμμββάάννοουυνν  δδεευυττεερροογγεεννώώςς  ττιιςς  μμεελλέέττεεςς  ααππόό  άάλλλλαα  οορργγααννωω--
μμέένναα  γγρρααφφεείίαα  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ  6600%%.. Οι ΣΚΚ των περιπτ. Α’ έως Δ’ της παρ. 5 του άρθρου 49 του
ΚΦΕ εφαρμόζονται και στην περίπτωση που οργανωμένα γραφεία αναλαμβάνουν δδεευυττεερροογγεεννώώςς από άλλα οργανω-
μένα γραφεία την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων χρησιμοποιώντας την δική τους υποδομή και οργάνωση. Δη-
λαδή στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται ο ΣΚΚ 60% της περιπτ. Ε’ (σχετ. 1065854/1069/ ΠΟΛ 1163/ Α0012/
12.6.1998 διαταγή και 1107528/1697/Α0012/16.10.1998 έγγραφο).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  μμεεμμοοννωωμμέέννωωνν  ααττόόμμωωνν  κκααιι  ττωωνν  οορργγααννωωμμέέννωωνν  γγρρααφφεείίωωνν  πποουυ  ααννααλλααμμββάάννοουυνν  δδεευυττεερροο--
γγεεννώώςς ττιιςς  μμεελλέέττεεςς  ααππόό  οορργγααννωωμμέένναα  γγρρααφφεείίαα  κκααιι  μμεεμμοοννωωμμέένναα  άάττοομμαα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  χχρρήήσσηη
ΣΣΚΚΚΚ  6600%%.. Στις περιπτώσεις ανάθεσης της εκπόνησης μελέτης δδεευυττεερροογγεεννώώςς από μεμονωμένα άτομα σε οργα-
νωμένα γραφεία καθώς και από οργανωμένα γραφεία σε μεμονωμένα άτομα εφόσον αυτοί που αναλαμβάνουν
την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιούν την δική τους υποδομή και οργάνωση και όχι την υποδομή και την ορ-
γάνωση των γραφείων του εργοδότη τους, για τον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών τους, εφαρμόζονται οι
συντελεστές των περιπτ. Α’ - Δ’ και όχι της περιπτ. Ε’ (60%) της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ (σχετ.
1107528/1697/Α0012/16.10.1998 έγγραφο).

ΈΈννννοοιιαα  ττοουυ  όόρροουυ  ««ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ((δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ))»»..  Σύμφωνα με το ΤΕΕ ο όρος «διεύθυνση έργου» ή
«διοίκηση έργου» ή «διαχείριση έργου» συνδέεται με το δικαίωμα του εργοδότη να εκτιμήσει τις υπάρχουσες ανά-
γκες και να αποφασίσει τις απαραίτητες ενέργειες για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης τεχνικού έργου. Η
παρακολούθηση αυτή του έργου απαιτεί την παρέμβαση μηχανικού και διενεργείται είτε από τον ίδιο τον εργοδότη
είτε ανατίθεται σε άλλον φορέα (αυτοπροσώπως ή υποβοηθούμενο από δικό του προσωπικό) με σύμβαση έργου. Ως
εργοδότης με την παραπάνω έννοια είναι είτε ο ιδιοκτήτης ή ο κύριος του έργου είτε αυτός που ενεργεί κατόπιν
εξουσιοδότησης και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του έργου (π.χ. δημόσια υπηρεσία, οργανισμοί δημόσιου ή ιδιω-
τικού τομέα ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. κλπ) είτε αυτός που ανέλαβε την διοίκηση του έργου και όχι ο εργολάβος που ανέλαβε
την εκτέλεση του έργου (σχετ. 1043516/1000/Α0012/2.5.1996 έγγραφο).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  εεκκττέέλλεεσσηηςς  έέρργγοουυ  ττοο  οοπποοίίοο  ααννααττέέθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ααννάάδδοοχχοο  ττοουυ  έέρργγοουυ  γγιιαα  λλοογγαα--
ρριιαασσμμόό  ττοουυ  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ  ααλλλλάά  λλοογγιισσττιικκάά. Η ΔΕΠΑ (κύριος του έργου) ανέθεσε την εκτέλε-
ση κατασκευής του έργου «Κύριος Αγωγός Μεταφοράς Ρωσικού Φυσικού Αερίου» σε κονσιόρτσουμ εταιρειών
(ανάδοχος του έργου) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η «Β», που ανέλαβε την εκτέλεση τμήματος του αγω-
γού από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι την Πάχη Μεγάρων Αττικής. Την διεύθυνση εκτέλεσης του έργου αυτού
ανέθεσε η «Β» με σύμβαση έργου σε μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο. Δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση η ανά-
θεση της διεύθυνσης εκτέλεσης του έργου αυτού γίνεται από τον ανάδοχο του έργου για την παρακολούθηση της
εκτέλεσης για λογαριασμό του αναδόχου και όχι από τον εργοδότη του έργου, προκειμένου να προσδιοριστεί το κα-
θαρό εισόδημα του μηχανολόγου ηλεκτρολόγου από την δραστηριότητα αυτή δεν έχει εφαρμογή η παρ. 5 του άρθρου
49 του ΚΦΕ αλλά η παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δηλαδή το καθαρό εισόδημά του προσδιορίζεται λλοογγιισσττιικκάά (σχετ.
1043516/1000/ Α0012/2.5.1996 έγγραφο).
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ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος εειισσέέππρρααξξεε ποσό της αμοιβής. Ως
είσπραξη για επιβολή και παρακράτηση φόρου θεωρείται και η πίστωση του δικαιούχου στα βιβλία του υπόχρεου
για την καταβολή της αμοιβής, ύστερα από προηγούμενη, επί αποδείξει, αναγγελία στο δικαιούχο (όπως η κατάθε-
ση της αμοιβής σε τράπεζα ή στο ΤΕΕ).

Η αμοιβή για την οποία έλαβε συναλλαγματικές ή γραμμάτια θεωρούνται είσπραξη. Αν σε περίπτωση αυτές κατα-
στούν επισφαλείς και με την προϋπόθεση βεβαίως ότι έχει καταχωρηθεί ως έσοδο στο βιβλίο εσόδων - εξόδων που
τηρεί, μπορεί να εκπέσει το επισφαλές ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα που εμφανίζει στο βιβλίο του σχετ. Α’ 2720
ΠΕ/ 31.9.1979 έγγραφο.

Κατά τον χρόνο είσπραξης της αμοιβής εκδίδεται Α.Π.Υ.

Επίσης εκδίδει Α.Π.Υ. όταν λάβει γνώση του εντάλματος πληρωμής που εκδόθηκε. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευ-
θέριου επαγγέλματος που αντιπροσωπεύει εργασία δύο ή περισσότερων ετών και καταβάλλεται μεταγενέστερα κα-
τανέμεται σε ίσα μέρη για να φορολογηθεί:
α) στο έτος εισπράξεως και το αμέσως προηγούμενο σε περίπτωση εργασίας 2 ετών 
β) στο έτος είσπραξης και στα 2 προηγούμενα για εργασία τριών ή περισσότερων ετών. 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παρ. 1 ΕΕΚΚΠΠΙΙΠΠΤΤΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΑΑ  ΑΑΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ
((ΥΥΠΠΟΟΚΚ  11000033882211//1100003377  ββ  00001122//ΠΠΟΟΛΛ..  11000055//1144//11//0055))  ΗΗ  ααννααγγννώώρριισσηη  ττωωνν  δδααππααννώώνν  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  ααππόόφφαα--
σσηη  ααυυττήή  εείίννααιι  δδεεσσμμεευυττιικκήή  γγιιαα  ττιιςς  εελλεεγγκκττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς

ΑΑΜΜΟΟΙΙΒΒΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ
1. Η αποζημίωση σε τρίτους βάση δικαστικών αποφάσεων.
2. Αποζημιώσεις απολυθέντων υπαλλήλων.
3. Η αποζημίωση που καταβάλει επιχείρηση σε κληρονόμους φονευθέντος από πτώση - συνεπεία σεισμού -

κτιρίου ιδιοκτησίας της.
4. Αποζημίωση βάσει νόμου που καταβάλει εκμισθώτρια στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης.
5. Αμοιβές προς άλλους ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών κ.λ.π.). Η κατα-

βαλλόμενη αμοιβή σε λογιστή δεν αναγνωρίζεται εφ όσον δεν υπογράφει και τη δήλωση.
6. Αμοιβές μηχανικών για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους και εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος

οικοδομής (π.χ. σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, επιμετρήσεις, οριοθετήσεις, κλπ.).
7. Αμοιβές προς τρίτους οι οποίοι λόγω ύψους αμοιβών (έως 5000€) δεν εκδίδουν οι ίδιοι φορολογικά στοιχεία

(καθαρίστριες, ευκαιριακά απασχολούμενοι κ.λ.π.)
8. Οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των μελών ή εταίρων των εταιριών ελευθέριων επαγγελμάτων δδεενν εκ-

πίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σχετ. 1006184/ 122/Α0012/22.1.02 έγγραφο).

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΑΑ
1. Ασφάλιστρα για την ασφάλιση των περιουσιακών τους στοιχείων.
2. Ασφάλιστρα πυρός.
3. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
4. Οι εισφορές στα Ταμεία Ασφάλισης εφόσον δεν αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 7 της φορολογικής δήλωσης
5. Ασφάλιστρα ομαδικής ασφάλισης ζωής του εργατοτεχνικού προσωπικού και για μέλη διοικητικού συμβου-

λίου ΑΕ μέχρι του ποσού 1500€

ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ
1. Ενοίκια επαγγελματικών εγκαταστάσεων με βάση το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ.

ακόμη και αν η μεταγενέστερη τροποποίηση του αρχικοί μισθωτηρίου δεν έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ.
2. Τεκμαρτό μίσθωμα επί ιδιοχρήσεως (εφόσον δηλωθεί ως εισόδημα από ακίνητα)
3. Ενοίκια μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
4. Ενοίκια λοιπών κινητών πραγμάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης
5. Για χρηματοδοτική μίσθωση σε εταιρείες leasing

ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ
1. Προσωπικού
2. Υλικών, αγαθών με μεταφορικά με μέσα τρίτων

ΔΔΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΣΣ
1. Ασφαλιστικές εισφορές που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΤΣΜΕΔΕ για τους έμμισθους

μηχανικούς που απασχολούν

E’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
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2. Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, έστω και αν το τηλέφωνο ή ο μετρητής έχει παραμείνει στο
όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου

3. Ταχυδρομικών υπηρεσιών - τηλεφώνων - κινητής τηλεφωνίας (είναι θέμα πραγματικό, γίνεται έλεγχος
κλήσεων)

4. Αποθήκευσης, φύλαξης, εκθέσεων
5. Γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα)
6. Καύσιμα και υλικά θέρμανσης, υλικά καθαριότητας, φαρμακείου
7. Κοινόχρηστα
8. Προμήθειες τραπεζών
9. Προμήθειες τρίτων για αγορές, πωλήσεις, μεσιτείες, κλπ.
10. Δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων
11. Δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. ισολογισμών
12. Κρατήσεις, φόροι - τέλη (εκτός του φόρου εισοδήματος)
13. Κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και 1% υπέρ Ε.Μ.Π. Κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1% επί χρηματικών ενταλμά-

των πληρωμής Δημοσίων έργων (Ε 9397/ΠΟΛ 153/1-6-1970 διαταγή)
14. Συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά
15. Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις
16. Δωρεές - χορηγίες με προϋποθέσεις και εφόσον δεν εκπίπτουν ως δαπάνη μείωσης φορολογητέου εισοδή-

ματος. (Πίνακας 7 της φορολογικής δήλωσης)
17. Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
18. Έξοδα διανυκτερεύσεων και διατροφής πελατών κ.λ.π.
19. Συντήρηση και λειτουργία παγίων που ενδείκνυται αποκλειστικά με το αντικείμενο των εργασιών
20. Μεταφορικά έξοδα λόγω αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης (ως έδρας)
21. Διαμονής, διατροφής, μετακίνησης όταν μετακινούνται μακριά από την έδρα τους στα πλαίσια της εκτέλεσης

της εργασίας

Για δαπάνη μέχρι 50€ (χαρτικά - φωτοτυπίες κλπ) δεν απαιτείται έκδοση τιμολογίου, αρκεί και η απόδειξη ταμεια-
κής μηχανής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Ι.Χ., ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕ-
ΤΩΝ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

1. Για ΕΙΧ αυτ/τα ποσοστό 25% εφόσον αυτό είναι ίσο ή μικρότερο του 3% των ακαθαρίστων αμοιβών μόνο από
ελεύθερους επαγγελματίες. Π.χ. ακθ. Αμοιβές 18.000 Χ 3% = 540€, ΕΞΟΔΑ ΕΙΧ Αυτ/του 3.000 Χ 25% = 750€
άρα περιορισμός στα 540€

2. Για επαγ/κα αυτ/τα (μόνο για τεχνικές επιχειρήσεις) οι δαπάνες εκπίπτουν μέχρι ποσοστού 60% για αυτοκί-
νητα κυβισμού έως 1600 κ.ε. και 25%για τα αυτοκίνητα άνω των 1600 κ.ε.

ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΒΒΕΕΣΣΗΗΣΣ

ΚΚΑΑΘΘΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΩΩΤΤΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΩΩΤΤΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΒΒΕΕΣΣΗΗΣΣ

Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και του καθαρού εισοδήμα-
τος των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ορίστηκαν ανώτεροι και κατώτεροι συντελεστές απόσβεσης
της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων με το Π.Δ. 299/ 2003.
Οι συντελεστές αυτοί έχουν εφαρμογή από 1.1.2003 για διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την ημερομηνία
αυτή χωρίς να ενδιαφέρει ο χρόνος απόκτησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων εάν δηλαδή αυτά αποκτήθηκαν
πριν ή μετά 1.1.2003.
Η διενέργεια αποσβέσεως είναι υποχρεωτική.
- Τα ποσοστά αποσβέσεως αφορούν ετήσια απόσβεση.
Η απόσβεση αρχίζει από τον μήνα κατά τον οποίο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε
λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.
- Πάγια περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης εκάστου είναι μμέέχχρριι  11220000€€ δύνανται να αποσβένονται εξ
ολοκλήρου μέσα στη χρήση που τέθηκαν σε λειτουργία ή χρησιμοποιήθηκαν.
- Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των μηχανημάτων αποσβένεται εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση.
- Η ξυλεία για διάστρωση σκυροδέματος υπόκειται σε απόσβεση
ΣΣυυννττεελλεεσσττέέςς  ααππόόσσββεεσσηηςς (επιλεκτικά για πάγια που ενδιαφέρουν τους μηχανικούς)
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Ανώτεροι - κατώτεροι για αξία:
• Κτιριακών εγκαταστάσεων ανώτερος 5% κατώτερος 3% 
Σημείωση: Η οικοδομική επιχείρηση δικαιούται να διενεργεί αποσβέσεις, αν ενοικιάζει τα προς πώληση ακίνητα
Σημείωση: Από το ποσό της απόσβεσης αφαιρείται η κατά τις διατάξεις του άρθ. 23 Κ.Φ.Ε. παρεχόμενη απόσβεση
10% ή 5% του ακαθάριστου εισοδήματος καταστήματος γραφείου κλπ.
• Επιβατικών αυτοκινήτων
ανώτερος 15% κατώτερος 11 % 
• Φορτηγών αυτοκινήτων
ανώτερος 20% κατώτερος 15%. 
• Μοτοσικλέτες
ανώτερος 20% κατώτερος 15%. 
• Μηχανημάτων και λοιπών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, όργανα και συσκευές εργαστηρίου χημείου και συνα-
φών ειδών και έπιπλα και σκεύη ανώτερος 20% κατώτερος 15%. 
• Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικό (software) των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών ανώτερος 30% κατώτερος 24% ( Από 1/1/07 μπορεί να γίνει και εφ άπαξ απόσβεση του Η/Υ)
• Οικιακών συσκευών ή συστήματα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέχεται η δυνα-
τότητα απόσβεσης μέχρι ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της δαπάνης με τους κατωτέρω οριζόμενους
ετήσιους συντελεστές απόσβεσης. 
• Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, θερμοσίφωνες αποθήκευσης καύσης φυσικού αε-
ρίου και μαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου ανώτερος 4% κατώτερος 2% 
• Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, θερμοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασμένοι λέ-
βητες, θερμοσίφωνες καύσης φυσικού αερίου και ηλιακό θερμοσιφωνιακό οικιακό σύστημα ανώτερος 6,5% κατώ-
τερος 4,5% 
• Αυτόνομα θερμαντικά σώματα καύσης φυσικού αερίου, μαγειρικές συσκευές μεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυ-
σικού αερίου) και ηλιακούς συλλέκτες
ανώτερος 5% κατώτερος 3% 4. Για επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα εκατό τοις εκατό (100%).
Επομένως στις δαπάνες προς έκπτωση από τις ακαθάριστες αμοιβές ή έσοδα θα συμπεριληφθούν τα ποσά των απο-
σβέσεων των παγίων με τους νέους συντελεστές απόσβεσης.
Η επιλογή του ανώτερου ή κατώτερου εείίννααιι  ππρροοααιιρρεεττιικκήή.. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα επιλογής. Η επιλογή του κα-
τώτερου ή ανώτερου συντελεστή απόσβεσης αφορά όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στην ίδια
κατηγορία και είναι δεσμευτική μέχρι την πλήρη απόσβεση τους.
ΘΘαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδοοθθεείί  ιιδδιιααίίττεερρηη  ππρροοσσοοχχήή  σσττηηνν  οορρθθήή  κκααττααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  δδααππάάννηηςς  ααππόόσσββεεσσηηςς  σστταα  ββιιββλλίίαα  εεσσόόδδωωνν  --  εεξξόό--
δδωωνν  κκααιι  σσττιιςς  εεκκκκααθθααρριισσττιικκέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς  ΦΦΠΠΑΑ..  Η καταχώρηση των αποσβέσεων στη στήλη ΕΞΟΔΑ του βιβλίου συγκε-
ντρωτικά εφόσον προκύπτει από αναλυτική καταχώρηση στο τέλος του βιβλίου ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ.

Η επιχορήγηση για αγορά παγίων καταχωρείται στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ αρνητικά στην αξία αγοράς. Δεν θε-
ωρείται ακαθάριστο έσοδο (εγγ. 1053838 /1065/Α0015/05)
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
Παράδειγμα καταχώρησης στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων

ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  
ΚΚΤΤΗΗΣΣΕΕΩΩΣΣ
ΑΑΡΡ..  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΥΥ ΑΑΞΞΙΙΑΑ  ΚΚΤΤΗΗΣΣΕΕΩΩΣΣ ΣΣ..  ΑΑΠΠΟΟΣΣΒΒΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ 22000077 22000088 22000099 22001100
22006622//1122//1111//22000077 22000000 ΗΗ//ΥΥ  3300%% ((660000ΧΧ22//1122))  ΧΧ  110000 660000 660000 660000

Παρ. 2 Κατωτέρω παραθέτουμε εγκύκλιες διαταγές και έγγραφα του ΥΠΟΙΚ και νομολογία των Δικαστηρίων σχε-
τικά με το είδος της δαπάνης που δύναται κάποιος να εκπέσει από τις ακαθ. Αμοιβές του ή όχι.

ΔΔααππάάννεεςς  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  --  μμηηχχααννιικκώώνν

ΟΟιι  εεκκππττώώσσεειιςς  πποουυ  ππααρρέέχχοουυνν  οο»»  ααρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  --  μμηηχχααννιικκοοίί  δδεενν  εεκκππίίππττοουυνν  ααππόό  ττοο  αακκααθθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα,- Οι ακα-
θάριστες νόμιμες ή συμβατικές αμοιβές των αρχιτεκτόνων - μηχανικών, ανάλογα αν το έργο είναι ιδιωτικό ή δη-
μόσιο αντίστοιχα, δδεενν  μμεειιώώννοοννττααιι με την αξία των εκπτώσεων που έχουν αναγραφεί στην Α.Π.Υ. ή στα πιστωτικά
τιμολόγια. Σημειώνεται στο θέμα αυτό ότι και από τον Κ.Β.Σ. η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου δεν έρχεται σε
αντίθεση με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος των μηχανικών, αφού αυτοί δεν φορολογούνται σύμ-
φωνα με τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία τους, αλλά τα κέρδη τους υπολογίζονται με
τη χρήση Σ.Κ.Κ., στον καθορισμό των οποίων προφανώς έέχχεειι  λληηφφθθεείί  υυππόόψψηη  κκααιι  ττοο  μμέέσσοο  πποοσσοοσσττόό των χορηγού-
μενων εκπτώσεων από τη νόμιμη αμοιβή (σχετ. 1024983/463/Α0012/ΠΟΛ 1088/7.3.2000 διαταγή και
1120471/976/0015/11.12.1996 έγγραφο).
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ΟΟιι  κκρρααττήήσσεειιςς  22%%  υυππέέρρ  ττοουυ  ΤΤ..ΣΣ..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ..ΕΕ..  κκααιι  11%%  υυππέέρρ  ττοουυ  ΕΕ..ΜΜ..ΠΠ..  σσττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ττωωνν  μμηηχχααννιικκώώνν  εεκκππίίππττοουυνν  ααππόό  τταα  αακκαα--
θθάάρριισστταα  έέσσοοδδαα..

ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς  αακκιιννήήττωωνν

ΟΟιι  ααπποοσσββέέσσεειιςς  αακκιιννήήττοουυ  πποουυ  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  εελλεευυθθέέρριιοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  εεκκππίίππττοουυνν  ααππόό  ττοο  αακκαα--
θθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα..-- Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να διενεργούν αποσβέσεις όχι μόνο στα πάγια στοι-
χεία του άρθρου 12 του π.δ. 100/1998 αλλά και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την άσκηση του επαγγέλματος τους
ακίνητα σύμφωνα με την 420/1994 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία κοινοποιήθηκε με την 1103255/
2028/Α0012/ΠΟΛ 1253/14.11.1994 διαταγή (σχετ. 1076433/16144/ΠΟΛ 1184/ 25.6.1998 διαταγή).

ΈΈκκππττωωσσηη  ααπποοσσββέέσσεεωωνν  αακκιιννήήττοουυ  πποουυ  ααρρχχιικκάά  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττοο  ωωςς  κκααττοοιικκίίαα  κκααιι  μμεεττααγγεεννέέσσττεερραα  ωωςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή
σσττέέγγηη.- Ελεύθερος επαγγελματίας που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. αγόρασε το 1990 ένα διαμέρισμα ως
πρώτη κατοικία. Το 1994 μετέφερε την έδρα του από εκμισθωμένο ακίνητο στο ανωτέρω ιδιόκτητο διαμέρισμα. Το
ακίνητο μέχρι τότε δεν εμφανιζόταν ως πάγιο στα βιβλία του, ούτε είχαν γίνει αποσβέσεις γι’ αυτό. Από 1/1/2002 θα
τηρήσει ππρροοααιιρρεεττιικκάά ββιιββλλίίαα  ΓΓ’’  κκααττηηγγοορρίίααςς  ττοουυ  ΚΚ..ΒΒ..ΣΣ. Με την 420/1994 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. κρίθηκε ότι οι
ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να διενεργούν αποσβέσεις εκτός από τα πάγια στοιχεία του άρθρου 12 του
π.δ. 100/1998 και στα ιδιοχρησιμοποιούμενο για την άσκηση του επαγγέλματος τους ακίνητα. Είναι αυτονόητο ότι
στην περίπτωση που στο συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου αναγράφεται η συνολική αξία του, οι αποσβέσεις θα υπο-
λογισθούν στην αξία του κτίσματος ανεξάρτητα του τρόπου κατασκευής του και όχι επί της αξίας του οικοπέδου
(1076433/16144/ΠΟΛ 1184/25.6.1998 διαταγή). Κατά συνέπεια για να διενεργηθούν αποσβέσεις επί της αξίας του
ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου του ελεύθερου επαγγελματία, θα πρέπει να απογράψει το ακίνητο αυτό με την
αξία κτήσης (στη συγκεκριμένη περίπτωση με το ήμισυ της αξίας κτήσης), δηλαδή με την αξία που αυτό αγοράστη-
κε το έτος 1990 (ακόμη και αν αυτή υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, όπως η τελευταία προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις της φορολογίας κεφαλαίου), αφού από την αξία αυτή αφαιρεθούν οι αποσβέσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν μέχρι 31/12/2001 (λόγω ιδιοχρησιμοποίησης). Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε., όπως
ίσχυε, τα κρινόμενα έτη 1990 - 1994 για την περίπτωση ιδιοκατοίκησης οικοδομής και για την περίπτωση ιδιοχρη-
σιμοποίησης αυτής ως επαγγελματικής στέγης από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτει ποσοστό αυτού
ανάλογα με τη χρήση των οικοδομών (ως κατοικίες καταστήματα κ.λπ.) για αποσβέσεις για ασφάλιστρα κατά κινδύ-
νου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για
δίκες σε διαφορές από δόσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος. Όσον αφορά τις χρήσεις 1994, 1995 και 1996, κα-
τά τις οποίες σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις η διενέργεια των αποσβέσεων ήταν προαιρετική και επειδή
αφενός μεν δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες εγγραφές και αφετέρου τα καθαρά κέρδη του οδοντιάτρου προσδιορί-
ζονται λογιστικά, ο εν λόγω ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει χάσει το δικαίωμα διενέργειας των αποσβέσεων του
ακινήτου του γι’ αυτές τις χρήσεις μελλοντικά. Μετά τα ανωτέρω η αξία κτήσης του ακινήτου θα μειωθεί ως ακολού-
θως: α) /κατά τις χρήσεις 1990 - 1994 θα αφαιρεθεί το ποσό των αποσβέσεων που προαναφέρθηκαν (λόγω ιδιοκα-
τοίκησης), β) κατά τις χρήσεις 1994 - 1997, κατά τις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει χαθεί το δικαίωμα διε-
νέργειας των τακτικών αποσβέσεων του ακινήτου μελλοντικά, θα αφαιρεθεί το ποσό των αποσβέσεων που προανα-
φέρθηκαν (λόγω ιδιοχρησιμοποίησης) και γ) κατά τις χρήσεις,: 1997 έως και 2001, κατά τις οποίες έχει χαθεί το δι-
καίωμα διενέργειας των τακτικών αποσβέσεων του ακινήτου μελλοντικά, θα αφαιρεθεί και πάλι το ποσό των απο-
σβέσεων που προαναφέρθηκαν και που έτυχε ο ελεύθερος επαγγελματίας (λόγω ιδιοχρησιμοποίησης). Ενόψει των
ανωτέρω, σύμφωνα και με την § 2 του άρθρου 27 και την § 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. στην περίπτωση που ελεύθε-
ρος επαγγελματίας πρόκειται να τηρήσει προαιρετικά βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και ιδιοχρησιμοποιεί (ιδιό-
κτητο) διαμέρισμα και ως επαγγελματική στέγη, πρέπει στην απογραφή έναρξης να καταχωρηθεί και το ιδιοχρησι-
μοποιούμενο διαμέρισμα. Ως αξία κτήσης καταχωρείται η αναφερόμενη παραπάνω. Τέλος σημειώνεται ότι πρέπει
να γίνουν χωριστές καταχωρήσεις για την αξία Ι του οικοπέδου και του κτιρίου που ιδιοχρησιμοποιείται και ανάλο-
γα με το τμήμα (ποσοστό) του ακινήτου που ιδιοχρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη (σχετ.
1015188/15832/Γ0012/29.3.2002 έγγραφο).

ΔΔααππάάννεεςς  ΕΕ..ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  --  ΜΜιισσθθωωμμάάττωωνν  lleeaassiinngg

ΟΟιι  δδααππάάννεεςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς,,  λλεειιττοουυρργγίίααςς  εεππιισσκκεευυήήςς,,  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς,,  ααπποοσσββέέσσεεωωνν  κκααιι  μμιισσθθωωμμάάττωωνν  lleeaassiinngg  ΕΕ..ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοο--
κκιιννήήττωωνν  εεκκππίίππττοουυνν  κκααττάά  πποοσσοοσσττόό  2255%%  ααππόό  ττοο  αακκααθθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα  κκααιι  μμέέχχρριι  ττοο  33%%  ααυυττοούύ..- Σύμφωνα με το δεύτε-
ρο εδάφιο της § 2 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. ειδικά για τις δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφο-
ρίας και αποσβέσεων των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ελευθέριου επαγγέλματος εκ-
πίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων ποσοστό 25% αυτών, το οποίο δεν
μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 3% του δηλούμενου αυτού ακαθάριστου εισοδήματος. Για την πραγματοποίηση αυ-
τής της έκπτωσης απαιτείται αφενός καταχώρηση αυτών των δαπανών (του συνόλου των) στα τηρούμενα από τον
υπόχρεο βιβλία του Κ.Β.Σ. και αφετέρου απόδειξη της καταβολής τους. Για τις υπόψη δαπάνες πρέπει να έχουν εκ-
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δοθεί, σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται, τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Στον πιο πάνω περιορισμό περιλαμβάνο-
νται ρητά και τα μισθώματα Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στις εταιρίες χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης. Ο εν λόγω περιορισμός αφορά και τα μισθώματα που ενδεχόμενα καταβάλλει ο ελεύθερος
επαγγελματίας σε αλλοδαπή εταιρία leasing (σχετ. 1018050/189/ Α0012/ΠΟΛ 1042/8.2.1993 και
1047166/10364/Β0012/ΠΟΛ 1142/24.4.1997 διαταγές).

ΓΓιιαα  ττηηνν  έέκκππττωωσσηη  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  δδααππααννώώνν  ααππόό  ττοο  αακκααθθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα  τταα  ΕΕ..ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκίίννηητταα  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιι--
μμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττιιςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  εελλεεύύθθεερροουυ  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα.- Προϋπόθεση για την αναγνώριση προς
έκπτωση των ανωτέρω δαπανών είναι η χρησιμοποίηση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επαγγελ-
ματικών αναγκών του ελεύθερου επαγγελματία. Συνεπώς στην περίπτωση που τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα εξυπηρετούν
ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααττοομμιικκέέςς  κκααιι  οοιικκοογγεεννεειιαακκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  ααυυττοούύ,, κκααννέένναα  πποοσσόό  ααππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  δδααππάάννεεςς  ττωωνν  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν
δδεενν  θθαα  εεκκππίίππττεεττααιι από τα ακαθάριστα έσοδα του ελεύθερου επαγγελματία. Η διαπίστωση αν τα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα
χρησιμοποιούνται για τις επαγγελματικές ανάγκες του ελεύθερου επαγγελματία και σε ποια έκταση είναι θέμα
ππρρααγγμμααττιικκόό και σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα εξετάζεται με την επιβαλλόμενη αντικειμενικότητα (σχετ. Ε.
11524/19/ 21.12.1978 διαταγή).

ΟΟιι  δδααππάάννεεςς  ττωωνν  ΕΕ..ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  ττωωνν  εεττααίίρρωωνν  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  εεκκππίίππττοουυνν  ααππόό
ττοο  αακκααθθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς..-- Σύμφωνα με την περίπτ. α’ της § 1 του άρθρου 31 και την § 2 του άρθρου 49
του Κ.Φ.Ε. προϋπόθεση για την αναγνώριση για έκπτωση από τα έσοδα της εταιρίας των δαπανών για έξοδα Ε.Ι.Χ.
αυτοκινήτων που ανήκουν στους εταίρους είναι η χρησιμοποίηση αυτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εται-
ρίας και η απόδειξη της καταβολής των δαπανών από σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τον
Κ.Β.Σ. Η διαπίστωση της χρησιμοποίησης ή όχι των πιο πάνω Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τις ανάγκες της εταιρίας είναι
θέμα πραγματικό, το οποίο υπάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (σχετ.
1127246/2387/Α0012/27.1.1997 έγγραφο).

ΤΤαα  μμιισσθθώώμμαατταα  lleeaassiinngg  ΕΕ..ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ  πποουυ  έέχχεειι  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ααππόό  κκοοιιννοούύ  ααππόό  σσυυζζύύγγοουυςς,,  εελλεεύύθθεερροουυςς  εεππααγγ--
γγεελλμμααττίίεεςς,,  εεκκππίίππττεειι  κκααττάά  ττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  πποοσσοοσσττόό  ααππόό  ττοο  αακκααθθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα  κκααιι  ττωωνν  δδύύοο..-- Στην περίπτωση αυ-
τή, που με βάση τη σύμβαση με την εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης η χρήση του αυτοκινήτου γίνεται και από τους
δύο συζύγους, ελεύθερους επαγγελματίες, το προβλεπόμενο ποσοστό των μισθωμάτων (25%) εκπίπτει από τα ακα-
θάριστα έσοδα του κάθε συζύγου κατά ποσοστό 50% και το εκπιπτόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 3% του
δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος του κάθε συζύγου (σχετ. 1111850/2563/Α0012/ 30.10.1995 έγγραφο).

ΤΤαα  μμιισσθθώώμμαατταα  πποουυ  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  εελλεεύύθθεερροο  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  σσεε  εεττααιιρρίίαα  μμίίσσθθωωσσηηςς  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  εεκκππίίππττοουυνν  οολλόό--
κκλληηρραα.- Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της § 2 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. σε συνδυασμό με την περίπτ. β’ της § 1 του
άρθρου 31 του ίδιου Κώδικα τα μισθώματα που καταβάλλονται από ελεύθερο επαγγελματία σε επιχείρηση ενοικία-
σης αυτοκινήτων για τη μίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου εκπίπτουν ολόκληρα από το ακαθάριστο εισόδημα του, εφόσον
βέβαια αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμα δικαιολογητικά, έχουν καταγραφεί οτα βιβλία του και εφόσον το
αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος (σχετ. 1019689/379/
Α0012/27.3.2002 έγγραφο).

ΤΤαα  μμιισσθθώώμμαατταα  πποουυ  κκααττααββάάλλλλεειι  εελλεεύύθθεερροοςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίααςς  σσεε  εεττααιιρρίίαα  εεννοοιικκίίαασσηηςς  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  γγιιαα  μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  μμίί--
σσθθωωσσηη  ΕΕ..ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ  υυππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  εεκκππίίππττοουυνν  οολλόόκκλληηρραα  ααππόό  ττοο  αακκααθθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα..-- Τα μισθώματα
που καταβάλλει δικηγόρος σε εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων για τη μακροχρόνια μίσθωση επιβατικού Ε.Ι.Χ. αυτο-
κινήτου εκπίπτουν σύμφωνα με τις § 1 και 2 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε από το ακαθάριστο εισόδημα του στο σύνολο
τους χωρίς περιορισμό, εφόσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ελευθέριου επαγγέλματος και οι
δαπάνες μίσθωσης έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση,
σε περίπτωση που τα στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης του αυτοκινήτου συνάδουν στην έννοια και το περιεχόμενο
της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 1665/ 1986 (παραχώρηση χρήσης
πράγματος έναντι μισθώματος, διάρκεια μίσθωσης, δικαίωμα αγοράς του αυτοκινήτου από τον αντισυμβαλλόμενο
κατά τη λήξη της μίσθωσης έναντι τιμήματος) και παρά το γεγονός ότι η εκμισθώτρια επιχείρηση δεν είναι εταιρία
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) του ν. 1665/1986, δύναται η σύμβαση μίσθωσης να εξομοιωθεί με τη σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης με συνέπεια τον περιορισμό των προς έκπτωση μισθωμάτων κατά 25% του συνολικού
ύψους αυτών, μη δυνάμενο να υπερβεί 3% του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων
επαγγελμάτων (σχετ. 1099553/2108/Α0012/2.12.2003 έγγραφο).

ΟΟιι  δδααππάάννεεςς  εεππιισσκκεευυήήςς,,  σσυυννττήήρρηησσηηςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ααπποοσσββέέσσεεωωνν  κκ..λλππ..  ΕΕ..ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ  πποουυ  ααννήήκκεειι  σσεε  δδύύοο  εελλεεύύθθεε--
ρροουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  εεκκππίίππττοουυνν  κκααττάά  ττοο  οοιικκεείίοο  πποοσσοοσσττόό  ααππόό  ττοο  αακκααθθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα  ττοουυ  κκααθθεεννόόςς..-- Σε περίπτωση
που το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ανήκει κατά ποσοστό 50% σε δύο ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόρους) και αυτοί το
χρησιμοποιούν από κοινού για τις επαγγελματικές τους ανάγκες, οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής
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κυκλοφορίας αποσβέσεων και μισθωμάτων, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση
(1111850/2563/Α0012/30.10.1995 έγγραφο), εκπίπτουν σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. από το ακα-
θάριστο εισόδημα του κάθε ελεύθερου επαγγελματία κατά ποσοστό 50% με παράλληλη εφαρμογή των ποσοστών
που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή (κατά ποσοστό 25% του συνολικού ύψους αυτών, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβεί ποσοστό 3% του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων) (σχετ.
1021470 /549/ Α0012 /14.4.2004 έγγραφο).

ΤΤαα  μμιισσθθώώμμαατταα  γγιιαα  lleeaassiinngg  δδιιααμμεερρίίσσμμααττοοςς  ττοο  οοπποοίίοο  μμεεττάά  ττηηνν  αανναακκααίίννιισσηη  ττοουυ  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ωωςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή
σσττέέγγηη  εεκκππίίππττοουυνν  ααππόό  ττοο  αακκααθθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα..-- Ελεύθερος επαγγελματίας αγόρασε με το σύστημα λήζιγκ ένα δια-
μέρισμα και το ανακαινίζει, προκειμένου να μεταφέρει το γραφείο του εκεί και να το χρησιμοποιήσει ως επαγγελ-
ματική εγκατάσταση. Η ανακαίνιση αυτή θα διαρκέσει λίγους μήνες. Στην περίπτωση αυτή τα μισθώματα λήζιγκ που
καταβάλλει κατά τους μήνες αυτούς της ανακαίνισης του διαμερίσματος το οποίο δεν χρησιμοποιείται ακόμη ως
επαγγελματική εγκατάσταση, εφόσον αυτό θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως επαγγελματική στέγη, εκπίπτουν
σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 49 και την περίπτ. ιστ’ της § 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. από τα ακαθάριστα έσοδα
του. Τούτο όμως ως θέμα πραγματικό θα κριθεί από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στα πλαίσια της εξελεγκτικής του
αρμοδιότητας (σχετ. 1062387/1124/Α0012/22.8.2001 έγγραφο).

ΔΔααππάάννηη  ττόόκκωωνν  δδααννεείίοουυ

ΟΟιι  ττόόκκοοιι  δδααννεείίοουυ  πποουυ  κκααττααββάάλλλλεειι  εελλεεύύθθεερροοςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίααςς  δδεενν  εεκκππίίππττοουυνν  ααππόό  ττοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα  ((ιιδδιιόόχχρρηη--
σσηη))  όότταανν  δδεενν  δδηηλλώώννεειι  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα..-- Με την περίπτ. δ της § 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ορί-
ζεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν, μεταξύ άλλων και οι δεδουλευμένοι κάθε είδους
τόκοι δανείων ή πιστώσεων γενικά. Διευκρινίζεται ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση (σχετ.
1014005/248/Α0012/ΠΟΛ 1039/8.2.2001 διαταγή) όταν εμπορικές επιχειρήσεις αποκτούν εισόδημα μόνο από ακί-
νητα (Α’ πηγή) οι τόκοι του δανείου δεν εκπίπτουν από το εισόδημα αυτό και κατά ανάλογη εφαρμογή στην περίπτω-
ση που ελεύθερος επαγγελματίας δεν δηλώνει εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, οι τόκοι αυτών δεν μπορούν
να εκπεστούν από τα εισοδήματα από ακίνητα (ιδιόχρηση) (σχετ. 1086630/2201/Α0012/4.1.2005 έγγραφο).

ΟΟιι  ττόόκκοοιι  δδααννεείίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττωωνν  ππααννεεππιισσττηημμιιαακκώώνν  σσυυγγγγρρααμμμμάάττωωνν  εεκκππίίππττοουυνν  ααππόό  ττοο  αακκααθθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα.-
Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της § 2 του άρθρου 49 και την περίπτ. δ’ της § 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. μεταξύ των
επαγγελματικών δαπανών περιλαμβάνονται και οι τόκοι των δανείων που χορηγούνται στους συγγραφείς - καθηγη-
τές Α.Ε.Ι. για την εκ δοση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Τα ποσά αυτών των τόκων οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να εκπίπτουν κατά τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος τους από τις αμοιβές που εισπράττουν, οι οποί-
ες αποτελούν και το ακαθάριστο εισόδημα τους (σχετ. Π. 8904/1.2.1984 έγγραφο).

ΛΛοοιιππέέςς  ΔΔααππάάννεεςς

ΟΟιι  μμιισσθθοοίί  κκααιι  οοιι  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  ααπποολλααββέέςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττωωνν  εεττααιιρριιώώνν  εελλεεύύθθεερρωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  δδεενν  εεκκππίίππττοουυνν  ααππόό  τταα
αακκααθθάάρριισστταα  έέσσοοδδαα.- Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτ. αα’ της περίπτ. α’ της § 1 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκε με την § 5 του άρθρου 10 του ν. 2065/1992 και ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται
από 1/1/1992 και εφαρμόζεται ανάλογα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες σύμφωνα με το άρθρο 49 του
Κ.Φ.Ε., από τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων της § 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα
δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων ή μελών τους προκειμένου να προσδιορισθεί το
καθαρό τους εισόδημα (σχετ. 1006184/122/Α0012/22.1.2002 έγγραφο).

ΤΤαα  πποοσσάά  πποουυ  ππααρραακκρρααττοούύννττααιι  ααππόό  ττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  μμεελλώώνν  ΔΔ..ΕΕ..ΠΠ..  ττωωνν  ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ..  κκααιι  ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..  οοιι  οοπποοίίεεςς  εειισσππρράάττττοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕιι--
δδιικκόό  ΛΛοογγααρριιαασσμμόό  γγιιαα  ττηηνν  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  κκοοννδδυυλλίίωωνν  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  εεκκππίίππττοουυνν  ααππόό  ττοο  αακκααθθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα.- Με την §
8 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 ορίζεται ότι από τις αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που εισπράτ-
τονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του ιδρύματος ποσοστό 30% ανά αμοιβή από
την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος περιέρχεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Με την 1135681/1944/Α0012/ΠΟΛ
1269/5.11.1998 διαταγή έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από την άσκηση
ελευθέριου επαγγέλματος και εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του
Ιδρύματος αποτελούν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα και υπόκεινται στις φορολογικές ρυθμίσεις των εισοδη-
μάτων αυτών. Για την παρακράτηση του ποσοστού της § 8 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 εκδίδεται στο τέλος της
χρήσης στο όνομα του μέλους Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης βεβαίωση από τον Ειδικό Λογαριασμό για την
Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος η οποία καταχωρείται στα βιβλία του και αποτελεί το νόμιμο δικαιολογητικό
της συγκεκριμένης δαπάνης. Κατόπιν των ανωτέρω τα ποσά που παρακρατούνται από τις αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π.
πλήρους απασχόλησης από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και περιέρχονται στο οικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με
την § 8 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον
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αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και καταχωρούνται στα προβλεπόμενα από τον
Κ.Β.Σ. βιβλία, καθόσον αποτελούν επαγγελματική δαπάνη που βαρύνει το εισόδημα που πραγματοποιείται από την
άσκηση του επαγγέλματος τους. Η ανωτέρω παρακράτηση δεν μπορεί να θεωρηθεί εισφορά, και να αντιμετωπιστεί
φορολογικά ως έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα κατά το άρθρο 8 του Κ.Φ.Ε., ούτε και παρακρατηθείς φό-
ρος, προκειμένου να αφαιρεθεί από το συνολικό φόρο του δικαιούχου. Ανάλογα ισχύουν και για το προβλεπόμενο
από την § 8 του άρθρου 8 του v. 2530/1997 ποσοστό 30% ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος που
περιέρχεται στο Τ.Ε.Ι. από τις αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω σε ακαθάριστο ποσό
αμοιβών από παροχή υπηρεσιών 100.000 δρχ. ο παρακρατηθείς φόρος θα είναι 100.000 χ 20% = 20.000 δρχ. τ0 πο-
σό δε πού παρακρατείται σε ποσοστό 30% ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, δηλαδή το ποσό
των 30.000 δρχ. που περιέρχεται στο οικείο Τ.Ε.Ι., εκπίπτει ως επαγγελματική δαπάνη (μαζί με τις άλλες επαγγελ-
ματικές δαπάνες του) από το ακαθάριστο εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία, προκειμένου να υπολογισθεί το
καθαρό εισόδημα του (σχετ. 1048147/838/ Α0012/21.5.1999 και 1107176/2027/0012Α/27.11.2000 έγγραφα).

ΤΤοο  ττεεκκμμααρρττόό  εεννοοίίκκιιοο  οοππόό  ττηηνν  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  ιιδδιιόόκκττηηττοουυ  χχώώρροουυ  ωωςς  γγρρααφφεείίοουυ,,  εεκκππίίππττεειι  ωωςς  δδααππάάννηη  εεφφόόσσοονν  δδηη--
λλωωθθεείί  ωωςς  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα..-- Σύμφωνα με την υποπερίπτ. ββ’ της περίπτ. α’ της § 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.,
στα γενικά έξοδα διαχείρισης της επιχείρησης περιλαμβάνεται και το τεκμαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν
στον επιχειρηματία και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο εισόδημα από ακί-
νητα. Σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., εφόσον το τεκμαρτό ενοίκιο που προκύπτει από την χρησιμο-
ποίηση του ιδιόκτητου χώρου ως ιατρείου, δηλωθεί ως εισόδημα από ακίνητα, τότε θα εκπίπτει ως δαπάνη του
ελευθέριου επαγγέλματος και με την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης
(σχετ. 1086630/2201/Α0012/4.1.2005 έγγραφο).

ΑΑππόό  ττοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγγγέέλλμμαατταα  πποουυ  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εεννττααχχθθεείί  σσεε  κκααμμιιάά  ππηηγγήή  δδεενν  εεκκππίίππττοουυνν  δδααππάάννεεςς..-
Από το εισόδημα που αποκτά φορολογούμενος ως ιδιώτης από εκμίσθωση μηχανημάτων τα οποία περιήλθαν σε αυ-
τόν με αυτοπαράδοση μετά την διακοπή των εργασιών της ατομικής του επιχείρησης δεν παρέχεται η δυνατότητα
από τον Κ.Φ.Ε. να εκπεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε για την απόκτηση του, δυνατότητα την
οποία θα είχε, αν εξακολουθούσε να ασκούσε επαγγελματική δραστηριότητα (σχετ. 1106850/ 1664
/Α0012/25.9.1998 έγγραφο).

ΟΟιι  δδααππάάννεεςς  εελλεεύύθθεερροουυ  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  μμεεττααππττυυχχιιαακκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  δδεενν  εεκκ--
ππίίππττοουυνν  ααππόό  ττοο  αακκααθθάάρριισσττοο  εειισσόόδδηημμαα..-- Οι δαπάνες που πραγματοποιεί ορθοδοντικός για την παρακολούθηση με-
ταπτυχιακού προγράμματος στο εξωτερικό (έξοδα των μεταφορικών και εξόδων διαμονής για την εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής ταξιδιού, διαμονής κ.λπ.) θεωρούνται προσωπικές του δαπάνες και όχι δαπάνες του επαγγέλ-
ματος του και συνεπώς δεν αφαιρούνται σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε από τα ακαθάριστα έσοδα του
(σχετ. 1022239/535/Α0012/ 10.3.2004 έγγραφο).
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ΑΑυυττοοττεελλήήςς  ΦΦοορροολλοογγίίαα  ααμμοοιιββώώνν  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  --μμηηχχααννιικκώώνν  ννιιαα  μμεελλέέττεεςς  κκααιι  εεππιιββλλέέψψεειιςς  οοιικκοοδδοομμώώνν  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααννεε--
γγεείίρροουυνν  ππρροοςς  ππώώλληησσηη

Παρ. 1 ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  ττωωνν  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  --  μμηηχχααννιικκώώνν  γγιιαα  μμεελλέέττεεςς  ήή  εεππιιββλλέέψψεειιςς  οοιικκοοδδοομμώώνν  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααννεεγγεείί--
ρροουυνν  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  φφοορροολλοογγεείίττααιι  ααυυττοοττεελλώώςς  μμεε  σσυυννττεελλεεσσττήή  1155%%..- Σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. η
νόμιμη αμοιβή όσων ασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς πώληση, εφόσον αυτοί με την ιδιότη-
τα τους ως αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί εκπόνησαν μερικώς ή ολικώς τη μελέτη η 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 15%, πλέον εισφοράς Ο.ΓΑ 15% στο πο-
σό του φόρου. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στη νόμιμη αμοιβή μειωμένη κατά 10% και καταβάλλεται με δήλωση
που υποβάλλεται μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου 

ΦΦόόρροοιι  μμηηχχααννιικκοούύ  πποουυ  αασσχχοολλεείίττααιι  ααττοομμιικκώώςς  μμεε  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  κκααιι  ππώώλληησσηη  οοιικκοοδδοομμώώνν..
Από τις διατάξεις του άρθρου 13§2, προκύπτει ότι στις περιπτώσεις που αρχιτέκτονας ή μηχανικός ανεγείρει ατο-
μικά οικοδομή προς πώληση σε δικό του οικόπεδο ή με το σύστημα της αντιπαροχής εκπονώντας ο ίδιος τα σχέδια
της άδειας κλπ. έχει εφαρμογή η διάταξη αυτή, γιατί τα στοιχεία που εξετάζονται συνυπάρχουν, δηλαδή ο μηχανι-
κός ή αρχιτέκτονας να ασχολείται ατομικώς με ανέγερση οικοδομών προς πώληση, καθώς και εκπονεί μερικώς ή
ολικώς τη μελέτη ή την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών του οικοδομικού έργου.
Ακόμα, από τις διατάξεις του άρθρου 52§4β’, προκύπτει ότι για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς υυπποολλοογγίίζζεεττααιι
ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς  1100%%  εεππίί  ττηηςς  ννόόμμιιμμηηςς  ααμμοοιιββήήςς  γγιιαα  εεκκππόόννηησσηη  μμεελλεεττώώνν  κκααιι  σσχχεεδδίίωωνν  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη
εεκκττέέλλεεσσηηςς  ααυυττώώνν..
Επομένως, υπάρχει υποχρέωση καταβολής κκααιι  προκαταβλητέου φόρου, ο οποίος δεν πρέπει να συσχετίζεται με την
αυτοτελή φορολόγηση του άρθρου 13§2.
Δηλαδή, ο μηχανικός ή αρχιτέκτονας του θέματος αυτού πρέπει:
- κατά την διαδικασία έκδοσης της άδειας να καταβάλει προκαταβλητέο φόρο 10% επί της νόμιμης αμοιβής του πο-
λιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα, ο οποίος φόρος θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος προκειμένου να συμψηφισθεί.
- όταν πραγματοποιηθεί η πρώτη πώληση να καταβάλει φόρο 15% στη νόμιμη
αμοιβή μειωμένη κατά 10%, με τον οποίο εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα αυτό (Σχετ. Εγγ.
1120283/1901/9-11-98).

ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  ττωωνν  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  --  μμηηχχααννιικκώώνν  γγιιαα  μμεελλέέττεεςς  ήή  εεππιιββλλέέψψεειιςς  οοιικκοοδδοομμώώνν  πποουυ  δδεενν  ααννεεγγεείίρροοννττααιι  ααππόό  ααυυ--
ττοούύςς  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  δδεενν  φφοορροολλοογγεείίττααιι  ααυυττοοττεελλώώςς.- Η αυτοτελής φορολογία της § 3 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αφορά
αρχιτέκτονες ή πολιτικούς μηχανικούς ή μηχανολόγους που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρό-
μενων οικοδομών και φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κ.Φ.Ε. και οι οποίοι με την ιδιότητά τους σαν αρ-
χιτέκτονες κ.λπ. εκπονούν τη μελέτη ή επιβλέπουν την εκτέλεση των εργασιών της οικοδομής που ανεγείρουν και
την οποία προορίζουν για πώληση. Επομένως δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής σε μηχανικούς αρχιτέκτονες κ.λπ.
που ασχολούνται με τη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών και δεν ασχολούνται και με την πώληση ανεγειρόμενων οι-
κοδομών. Η αμοιβή αυτή του μηχανικού φορολογείται αυτοτελώς και ο μηχανικός δεν έχει δικαίωμα επιλογής 1 να
φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. ΕΕππίίσσηηςς  υυππάάρρχχεειι  υυπποοχχρρέέωωσσηη  κκααιι  κκααττααββοολλήήςς  ππρροοκκααττααββοολλήήςς (σχετ. Ε. 114/Εγκ.
2/4.1.1974 διαταγή και Γ. 1263/10.12.19 και 1016012/270/Α0012/18.12.1995 έγγραφα).

ΣΤ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
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Παρ. 2 ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  ττωωνν  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  --  μμηηχχααννιικκώώνν  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσεε  εεππιιχχεείίρρηησσηη  πποουυ  ααννααλλααμμββάάννεειι  ττηηνν
ααννέέγγεερρσσηη  κκααιι  ππώώλληησσηη  οοιικκοοδδοομμώώνν  γγιιαα  μμεελλέέττεεςς  ήή  εεππιιββλλέέψψεειιςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  οοιικκοοδδοομμώώνν  μμπποορρεείί  νναα  φφοορροολλοογγηηθθεείί  ααυυττοοττεε--
λλώώςς  μμεε  σσυυννττεελλεεσσττήή  1155%%..--  Σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. 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 σε
βάρος της επιχείρησης φόρος εισοδήματος ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 15% στο ακαθάριστο ποσό της νό-
μιμης αμοιβής ανεξάρτητα από κάθε άλλη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης από φόρο εισοδήμα-
τος πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. 15% στο ποσό του φόρου. Σε περίπτωση εφαρμογής της διάταξης αυτής της παραγρά-
φου; ο δικαιούχος της αμοιβής αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός ή μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός κα-
θώς και τα λοιπά πρόσωπα που συμμετέχουν στην επιχείρηση, απαλλάσσονται από κάθε άλλη επιβάρυνση από φό-
ρο εισοδήματος από την αιτία αυτή. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πριν
από τη χρονολογία έκδοσης της πολεοδομικής άδειας κατατεθεί για το σκοπό αυτό στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχεί-
ρησης κοινή δήλωση αυτού· που συνέταξε τη μελέτη ή θα επιβλέψει την εκτέλεση του έργου μηχανικού και της επι-
χείρησης και συγχρόνως καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν υπο-
βληθεί δήλωση και δεν καταβληθεί ο φόρος εφαρμόζονται τα άρθρα 50 και 52 § 4 του Κ.Φ.Ε. ( προκαταβλητέος φό-
ρος 10% ή 4%)

ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  ααρρχχιιττέέκκττοονναα  --  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  μμεελλέέττηη  ή εεππίίββλλεεψψηη  μμπποορρεείί  νναα  φφοορροολλοογγηηθθεείί  ααυυττοοττεελλώώςς,,  μμόόννοο  όότταανν
ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  οοπποοίίαα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  δδεενν  ττοουυ  κκααττααββάάλλλλεειι  ααμμοοιιββήή..--  Η αμοιβή του μηχανικού που συμμετέχει στην
επιχείρηση που αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής φορολογείται σύμφωνα με την § 4 του άρ-
θρου 13 του Κ.Φ.Ε. κκααττ’’  εεππιιλλοογγήή  ααυυττοούύ και των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν στην επιχείρηση εείίττεε  ααυυττοοττεε--
λλώώςς  κατά το χρόνο πριν από την έκδοση της πολεοδομικής άδειας εείίττεε  μμεε  ττιιςς  γγεεννιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς, οπότε καταβάλλε-
ται και προκαταβολή. Η αυτοτελής αυτή φορολογία μπορεί να εφαρμοστεί, μόνο όταν η επιχείρηση δεν καταβάλλει
στο μέλος της αρχιτέκτονα ή μηχανικό τη νόμιμη ή συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση από αυτόν της μελέτης κ.λπ.
του οικοδομικού έργου την ανέγερση του οποίου αναλαμβάνει η επιχείρηση. Αν όμως καταβληθεί η νόμιμη ή συμ-
βατική αμοιβή, τότε η αμοιβή αυτή θα φορολογηθεί στο όνομα του μέλους ατομικά σύμφωνα με τις γενικές διατά-
ξεις της φορολογίας εισοδήματος ενώ η επιχείρηση θα συμπεριλάβει την αμοιβή αυτή στις δαπάνες της (σχετ. Ε.
18457/ΠΟΛ 209/26.11.1965 διαταγή και 1016012/270/Α0012/18.12.1995 έγγραφο).

ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  ααρρχχιιττέέκκττοονναα  --  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  μμεελλέέττηη  ήή  εεππίίββλλεεψψηη  μμπποορρεείί  νναα  φφοορροολλοογγηηθθεείί  ααυυττοοττεελλώώςς,,  κκααιι  όότταανν
ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  πποουυ σσυυμμμμεεττέέχχεειι  εείίννααιι  ΑΑ..ΕΕ..--  Με την Ε. 18436/22.1.1966 διαταγή έγινε δεκτό ότι η § 4 του άρθρου 13 του
Κ.Φ.Ε. έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που η επιχείρηση που αναλαμβάνει το έργο είναι Α.Ε. και ο κατά νόμο
υπεύθυνος για τη μελέτη αρχιτέκτονας ήή  πολιτικός μηχανικός είναι μέτοχος αυτής (σχετ. Μ. 5403/ §443/3.5.1980
έγγραφο).

ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  ααρρχχιιττέέκκττοονναα  --  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  μμεελλέέττηη  ήή  εεππίίββλλεεψψηη  μμπποορρεείί  νναα  φφοορροολλοογγηηθθεείί  ααυυττοοττεελλώώςς,,  κκααιι  όότταανν
ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  εείίννααιι  κκοοιιννοοππρρααξξίίαα..--  Από την § 4 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. δε γίνεται καμία διάκριση
της μορφής της επιχείρησης στην οποία συμμετέχει ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός πόυ υπογράφει την με-
λέτη. Επομένως η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε κοινοπραξίες οι οποίες με ορισμένες προϋποθέσεις
(εκτέλεση ορισμένου έργου, κατάθεση στη Δ.Ο.Υ. του συστατικού τους εγγράφου κ.λπ.) αναγνωρίζονται από τη φο-
ρολογική αρχή (σχετ. Μ. 4560/ 29.8.1966 έγγραφο).

ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  μμεελλέέττηη  ααννέέγγεερρσσηηςς  αακκιιννήήττοουυ  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ααννεεγγεερρθθεείί  ααππόό  ΑΑ..ΕΕ..  σσττηηνν  οοπποοίίαα  σσυυμμμμεε--
ττέέχχεειι  ηη  ΑΑ..ΕΕ..  ττηηςς  οοπποοίίααςς  μμέέττοοχχοοςς  εείίννααιι  οο  μμηηχχααννιικκόόςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  φφοορροολλοογγηηθθεείί  ααυυττοοττεελλώώςς..--  Στην περίπτωση αυτή
δδεενν  συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 13 του Κ.Φ.Ε. για την εφαρμογή αυτού, καθόσον η οικοδομή για
την οποία ο πολιτικός μηχανικός εκπονεί τη μελέτη δεν ανεγείρεται από την Α.Ε. «Α» της οποίας είναι μέτοχος αλ-
λά από τρίτο (την Α.Ε. «Β»), ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η πρώτη Α.Ε. είναι μέλος της δεύτερης και επομένως ο
μηχανικός που συνέταξε τη μελέτη και επίβλεψε την εκτέλεση του έργου θα φορολογηθεί για το ακαθάριστο ποσό
της νόμιμης αμοιβής του σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 49 και 52 § 4 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. 1066575/ 1393/Α0012
/11.9.2000 έγγραφο).

Παρ. 3 ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  ττωωνν  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  --  μμηηχχααννιικκώώνν  πποουυ  εείίννααιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  πποουυ  ααννααλλααμμββάάννεειι  ττηηνν
ααννέέγγεερρσσηη  κκααιι  ππώώλληησσηη  οοιικκοοδδοομμώώνν  γγιιαα  μμεελλέέττεεςς  ήή  εεππιιββλλέέψψεειιςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  οοιικκοοδδοομμώώνν  μμπποορρεείί  νναα  φφοορροολλοογγηηθθεείί  ααυυττοοττεε--
λλώώςς  μμεε  σσυυννττεελλεεσσττήή  1155%%..- Σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός
που υπογράφει τη μελέτη ή αναλαμβάνει την επίβλεψη είναι μισθωτός της επιχείρησης η οποία αναλαμβάνει τη με-
λέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδομής, η επιχείρηση μμπποορρεείί να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτή φόρος 15% στο
ακαθάριστο ποσό της νόμιμης αμοιβής πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 15% στο ποσό του φόρου. Το ποσό της αμοιβής
μειώνεται κατά το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλονται στον παραπάνω
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μηχανικό κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη της μελέτης μέχρι την αποπεράτωση της οικοδομής. Από τη νό-
μιμη αμοιβή δεν εκπίπτουν οι αποδοχές που καταβάλλονται από την επιχείρηση στον αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχα-
νικό για εργασία του που αφορά άλλη οικοδομή ή άλλης φύσης εργασίας άσχετη με την αμοιβή που προσδιορίσθη-
κε από την Πολεοδομία. Η αυτοτελής αυτή φορολογία μπορεί να εφαρμοστεί, μόνο όταν η επιχείρηση δεν καταβάλ-
λει στο μισθωτό της αρχιτέκτονα ή μηχανικό τη νόμιμη ή συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση από αυτόν της μελέ-
της κ.λπ. του οικοδομικού έργου την ανέγερση του οποίου αναλαμβάνει η επιχείρηση και κατά συνέπεια δεν περι-
λαμβάνει στις δαπάνες της την αμοιβή αυτή. Σε περίπτωση εφαρμογής αυτής της παραγράφου ο δικαιούχος της
αμοιβής αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός, καθώς και η επιχείρηση απαλλάσσονται από κάθε άλλη επιβάρυνση
από φόρο εισοδήματος από την αιτία αυτή. Ο κατά τα πιο πάνω φόρος και η εισφορά Ο.Γ.Α. καταβάλλονται πριν από
την έκδοση της πολεοδομικής άδειας. Αν η επιχείρηση δεν ζητήσει την αυτοτελή αυτή φορολογία για τη διαφορά
αυτή μεταξύ της νόμιμης αμοιβής και των ακαθάριστων αποδοχών του, η διαφορά αυτή θεωρείται εισόδημα από μι-
σθωτές υπηρεσίες για τον αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό που υπέγραψε τη μελέτη ή ανέλαβε την επίβλεψη της
εκτέλεσης. Για το εισόδημα αυτό η επιχείρηση πρέπει να παρακρατήσει Φ.Μ.Υ. και να τον αποδώσει (σχετ. Ε.
12626/Εγκ. 58/12.8.1958 και Ε. 14840/ΠΟΛ 210/29.11.1965 διαταγές).

ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  ααρρχχιιττέέκκττοονναα  --  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  μμεελλέέττηη  ήή  εεππίίββλλεεψψηη  μμπποορρεείί  νναα  φφοορροολλοογγηηθθεείί  ααυυττοοττεελλώώςς,,  κκααιι  όότταανν
ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττηηςς  οοπποοίίααςς  εείίννααιι  υυππάάλλλληηλλοοςς  εείίννααιι  ΑΑ..ΕΕ..--  Σύμφωνα με την 422/1979 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η § 5 του
άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. εφαρμόζεται και στις Α.Ε. για τις μελέτες και επιβλέψεις που κάνουν για λογαριασμό της εται-
ρίας αυτής αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί που είναι υπάλληλοι της (σχετ. Μ. 5403/3443/3.5.1980 και
1037092/683/Α0012/3.5.2001 έγγραφα).

ΗΗ  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  ααρρχχιιττέέκκττοονναα  --  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  μμεελλέέττηη  ήή  εεππίίββλλεεψψηη  μμπποορρεείί  νναα  φφοορροολλοογγηηθθεείί  ααυυττοοττεελλώώςς,,  κκααιι  όότταανν  ηη  ΑΑ..ΕΕ..
ττηηςς  οοπποοίίααςς  εείίννααιι  υυππάάλλλληηλλοοςς  αασσχχοολλεείίττααιι  μμόόννοο  μμεε  ττηη  σσύύννττααξξηη  μμεελλεεττώώνν  κκααιι  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  ααυυττώώνν..--  Σύμφωνα με την
422/1979 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η § 5 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. εφαρμόζεται και στις Α.Ε. που έχουν αντικείμε-
νο τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών έργων και επίβλεψη εκτέλεσης αυτών, χωρίς να ασχολούνται οι
ίδιες με την ανέγερση και πώληση των ανεγειρόμενων οικοδομών τις οποίες αφορούν οι μελέτες και επιβλέψεις
(σχετ. Μ. 5403/3443/ 3.5.1980 έγγραφο).

ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  μμηηχχααννιικκοούύ,,  υυππααλλλλήήλλοουυ μμέέλλοουυςς  κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς, για μελέτη που κάνει για την τελευταία δεν μπο-
ρεί να φορολογηθεί αυτοτελώς.- Εφόσον ο μηχανικός που συνέταξε τη μελέτη δεν είναι υπάλληλος της κοινοπρα-
ξίας η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη και την κατασκευή του έργου, αλλά είναι υπάλληλος ενός από τα μέλη της, τό-
τε θα εφαρμοστεί η § 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. και όχι η § 4 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (σχετ.
1114514/1821/Α0012/5.1.1993 έγγραφο).

ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  μμηηχχααννοολλόόγγοουυ  ήή  ηηλλεεκκττρροολλόόγγοουυ  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  μμεελλέέττηη  ήή  εεππίίββλλεεψψηη  μμπποορρεείί  νναα  φφοορροολλοογγηηθθεείί  ααυυττοοττεε--
λλώώςς..--  Σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός που υπόγραφα τη με-
λέτη ή αναλαμβάνει την επίβλεψη είναι μισθωτός της επιχείρησης η οποία αναλάμβανα τη μελέτη ή επίβλεψη ή ανέ-
γερση της οικοδομής, η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτή φόρος 15% στο ακαθάριστο ποσό της
νόμιμης αμοιβής πλέον εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 15% στο ποσό του φόρου; Το ποσό της αμοιβής μειώνεται κατά το πο-
σό των ακαθάριστων αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλονται στον παραπάνω μηχανικό κατά το χρο-
νικό διάστημα από την έναρξη της μελέτης μέχρι την αποπεράτωση της οικοδομής, Σε περίπτωση εφαρμογής της
παραγράφου αυτής ο δικαιούχος της αμοιβής αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός ή μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος
μηχανικός καθώς και η επιχείρηση απαλλάσσονται από κάθε άλλη επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος από την αι-
τία αυτή (σχετ. 1078760/950/Α0012/ 19.7.1989 και 1085656/1718/Α0012/11.10.2002 έγγραφα).

ΗΗ  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  μμηηχχααννιικκοούύ,,  υυππααλλλλήήλλοουυ  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  γγιιαα  μμεελλέέττηη  οοιικκοοδδοομμήήςς  πποουυ  θθαα  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ααππόό  ττηηνν
εεππιιχχεείίρρηησσηη  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  φφοορροολλοογγηηθθεείί  ααυυττοοττεελλώώςς..--  Εφόσον η εκπόνηση της μελέτης ή η επίβλεψη της εκτέλεσης
του έργου το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του νομικού προσώπου στο οποίο απασχολείται ο μηχανι-
κός με σύμβαση μίσθωσης εργασίας γίνεται από αυτόν και δεν αποκομίζει από την εκπόνηση της μελέτης ή την επί-
βλεψη του έργου αυτού εκτός από το μισθό του άλλης μορφής εισόδημα, δεν έχει εφαρμογή η § 5 του άρθρου 13 του
Κ.Φ.Ε. Επίσης δεν έχει εφαρμογή η § 4 του άρθρου 52 του ίδιου Κώδικα για προκαταβολή φόρου 4% ή 10% στην πε-
ρίπτωση του μηχανικού υπαλλήλου της εταιρίας, καθόσον αυτός δεν ασκεί ελεύθερα το επάγγελμα του μηχανικού.
Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτή θα παρακρατείται Φ.Μ.Υ., γιατί σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι αμοι-
βές του δικαιούχου υπαλλήλου (σχετ. 1082274 /1930/Α0012/5.9.1995 έγγραφο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σκόπιμο είναι και για περαιτέρω διευκρινήσεις να αναγνώσετε και το κεφάλαια: 1) ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗ-
ΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ, 2) ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Φ.Π.Α.
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Παρ. 1 Οι αρχιτέκτονες - μηχανικοί και τοπογράφοι για την άσκηση του επαγγέλματός τους (μελέτες-επιβλέψεις
κλπ) μπορούν να συστήσουν οποιασδήποτε μορφής εταιρείας ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Αστικές εταιρείες και Κοινοπραξίες. 

Η επιλογή της μορφής της εταιρείας που θα συσταθεί έχει διαφοροποιήσεις ως προς τον χαρακτηρισμό του εισο-
δήματος (εμπορικό ή ελευθέριων επαγγελμάτων) ως προς τον τρόπο υπολογισμού των καθαρών κερδών (λογιστικά
ή εξωλογιστικά) και ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων ΚΒΣ (τιμολόγια ΑΠΥ).

Σύμφωνα όμως με την αριθμ. 1002283/74/Α0012/24-12-96 απάντηση του ΥΠΟΙΚ, με την γνωμοδότηση 251/86 ΝΣΚ,
2662/70 απόφαση ΣτΕ και ΠΟΛ. 321/70 διαταγή, το εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων που παρέ-
χονται δια των μελών της ΟΕ - ΕΕ (προσωπικές εταιρείες) είναι εισόδημα Ζ’ πηγής εεφφόόσσοονν  όόλλαα  τταα  μμέέλληη  ττοουυςς  εείίννααιι
ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  μμηηχχααννιικκοοίί οοιι  οοπποοίίοοιι  εείίττεε  εερργγάάζζοοννττααιι  μμόόννοοιι  ττοουυςς  γγιιαα  ττοονν  σσκκοοππόό  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  εείίττεε  κκααιι  ααππαασσχχοολλοούύνν  ππαα--
ρράάλλλληηλλαα  έέμμμμιισσθθοο  εειιδδιικκεευυμμέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό. Παρόλα αυτά το ΠΕΚ Αθηνών με τα ελεγκτικά του όργανα διατύπωσε την
άποψη ότι η ΟΕ ΔΟΜΗ επειδή απασχολούσε έμμισθο προσωπικό αποτελεί οργανωμένη κερδοσκοπική μονάδα και
το εισόδημα από τη διενέργεια μελετών είναι εξ’ εμπορικών επιχειρήσεων. Το Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας με το
πιο κάτω έγγραφο προς το ΥΠΟΙΚ κατέθεσε την κάτωθι άποψη. 

Z’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4, 102 48 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 329 1200 FAX 210 322 1772

Γραφείο Επαγγελματικών Θεμάτων 
Πληροφορίες: Ευγενία Δουβή
Αριθ. Πρωτ. 6568

Αθήνα 15-3-05

Προς
Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Κ. Γιώργο Αλογοσκούφη
Νίκης 5-7
ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Εισόδημα ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιριών από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων που παρέχο-
νται δια των μελών τους».

Κύριε Υπουργέ,

Από τις διατάξεις του αρθρ. 4 του ΚΦΕ ορίζεται η διάκριση του εισοδήματος των φορολογούμενων κατά πηγή, στα
άρθρα δε 20 και 21, 24 και 25, 28, 40, 45 και 48 δίδεται ο ορισμός εκάστης πηγής, ώστε να μη μπορεί να υπάρξει σύγ-
χυση.
Σε καμιά περίπτωση δεν ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης του πραγματοποιούντος το εισόδημα, εκτός του εισοδήμα-
τος από μισθωτές υπηρεσίες που απαιτείται η προσωπική (αποκλειστικά) απασχόληση του απολαμβάνοντος το ει-
σόδημα από την πηγή ΣΤ.

Ειδικότερα στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ΚΦΕ στην οποία ορίζεται το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ’ πη-
γή) ορίζεται ρητά ότι στην πηγή αυτή δεν υπάγεται το εισόδημα από την άσκηση των ελευθερίων επαγγελμάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 48 του αυτού νόμου.
Στο άρθρο 48 και ειδικότερα στην παρ. 1 αυτού ορίζεται ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων εί-
ναι, μεταξύ των άλλων και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος των αρχιτεκτόνων και των αυ-
τών (γραφεία, μηχανικά μέσα, προσωπικό κλπ.). Αρκεί η υπηρεσία να απαιτείται να εκτελεστεί από αρχιτέκτονα ή
μηχανικό ο οποίος έχει και την από το νόμο οριζόμενη ευθύνη. 

Από το έτος 1970 έχει γίνει δεκτό από τη Δικαστηριακή και τη Διοικητική νομολογία (Σ.Τ.Ε. 2661/70, 2662/70 Φορ.
Εφετ. Αθηνών 2399/70, Υπ. Οικ. Ε 19942 / ΠΟΛ 321/70), ότι το εισόδημα από υπηρεσίες που παρέχονται από προ-
σωπική εταιρεία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) δια των μελών της και οι οποίες υπάγονται στα επαγγέλματα που ορί-
ζονται στο άρθρο 48 του ΚΦΕ (πρώην αρθρ. 45 Ν.Δ. 3323/1955) φέρει το χαρακτήρα εισοδήματος από ελευθέρια
επαγγέλματα και όχι από εμπορική επιχείρηση.
Και ενώ το καθεστώς αυτό ίσχυσε αδιαταράκτως μέχρι τώρα, αιφνιδίως το ΠΕΚ ελευθέριο επάγγελμα, με την αιτιο-
λογία ότι αποτελεί «οργανωμένη κερδοσκοπική μονάδα αφού για την εκπλήρωση του σκοπού της απασχολεί προ-
σωπικό». 
Επειδή η θέση του ΠΕΚ Αθηνών αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία και φορολογική πρακτική, σας διαβιβάζουμε το
σχετικό υπόμνημα της ΟΕ ΔΟΜΗ και σας παρακαλούμε να δώσετε τις δέουσες οδηγίες στο εν λόγω ΠΕΚ Αθηνών για
την ορθή εφαρμογή του νόμου.
Δεν παραλείπουμε να σας υπογραμμίσουμε ότι τυχόν υιοθέτηση των απόψεων του ΠΕΚ Αθηνών θα συνεπάγεται τρο-
ποποίηση τόσο των διατάξεων του ΚΒΣ (περί χρόνων έκδοσης, περί του περιεχομένου των στοιχείων κλπ.) όσο και
των διατάξεων περί του χρόνου κτήσεως του εισοδήματος.

Συνημμένα: 1 (ένα)

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Γιάννης Αλαβάνος
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Εξάλλου το Υπουργείο Οικονομικών εξέφρασε παλαιότερα την ίδια άποψη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. 1002283/74/Α0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Την Περιφερειακή Διοίκηση
Ταχ. Κωδ. 101 84 ΑΘΗΝΑ Νομαρχίας Αθηνών
Πληροφορίες: Αγλ. Βασιλοπούλου Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών
Τηλέφωνο: 3813400 (314,315,316) Φειδίου 9-10010 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή συντελεστών προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΠ

Σε απάντηση του 55/3-1-96 εγγράφου σας, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε ότι οι οριζόμενοι από την παρά-
γραφο 5 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994 συντελεστές εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήμα-
τος από τις συγκεκριμένες εργασίες που αναφέρονται στην ίδια διάταξη και στην περίπτωση που οι εργασίες αυτές εκτε-
λούνται από εταιρείες, με εξαίρεση τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις Α.Ε. (1028551/233/Α0012/14.6.1989)
ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούνται και από το αν οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από τα
μέλη τους ή απασχολείται και έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό.

Ακριβές Αντίγραφο Με Ε.Υ.
Η Προϊσταμένη του τμήματος Ο διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ12Α (20) Φ.Τ. (1)

Αντίθετα αν στις πιο πάνω εταιρίες συμμετέχει έστω και μια Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. το συνολικό εισόδημα είναι εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις. Σχετικά 1109836/2063/Α0012/19.10.96 διαταγή. Αντιθέτως αν αυτό προέρχεται από ΕΠΕ
ή ΑΕ αποτελεί εισόδημα εξ εμπορικών επιχειρήσεων (Δ’ πηγής).

Με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 5 του ν. 2238/1994 όπως προαναφέραμε ορίζεται κατ’ εξαίρεση για αμοιβές
αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επί-
βλεψη της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών
και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με την χρήση συντελεστή στις ακαθά-
ριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω κα-
θυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1109836/2063/Α0012/29.10.96) οι οριζόμενοι από το άρθρο 49 παρ. 5 του ν.
2238/1994 συντελεστές, εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από τις συγκεκριμένες εργασίες
που αναφέρονται στην προηγούμενη διάταξη και στην περίπτωση που οι εργασίες αυτές εκτελούνται από εταιρίες, με
εξαίρεση τις εταιρίες ππεερριιοορριισσμμέέννηηςς  εευυθθύύννηηςς και τις ΑΑΕΕ, ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ββιιββλλίίωωνν  πποουυ  ττηηρροούύννττααιι  κκααιι  ααππόό
ττοο  αανν  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππααρρέέχχοοννττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααππόό  τταα  μμέέλληη  ττοουυςς  ήή  ααππαασσχχοολλεείίττααιι  κκααιι  έέμμμμιισσθθοο  εειιδδιικκεευυμμέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό..
Συνεπώς οι συντελεστές του άρθρου 49 παρ.5 του ν. 2238/1994 είναι δυνατόν να εφαρμοστούν μόνο στις περιπτώ-
σεις προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες των εταιριών αυτών υπάγονται στις κατηγο-
ρίες αυτών, που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, τα δε μέλη τους είναι αποκλειστικά μηχναικοί οι οποίοι εργά-
ζονται μόνοι τους για τους σκοπούς της εταιρίας ή απασχολούν παράλληλα και έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό.

Παρ. 2 Παρακάτω παρατίθενται εγκύκλιες διαταγές, έγγραφα του ΥΠ.ΟΙΚ. καθώς και νομολογία των Δικαστηρίων
οι οποίες ερμηνεύουν τη φορολογική αντιμετώπιση των παραπάνω εταιριών.

ΕΕττααιιρρεείίαα  ήή  ααττοομμιικκήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  πποουυ  αασσκκοούύνν  εελλεευυθθέέρριιοο  εεππάάγγγγεελλμμαα
Με την 251/1986 γνωμοδότηση του ΝΣΚ έγινε δεκτό ότι το εισόδημα της ΕΠΕ σε κάθε περίπτωση, είναι εισόδημα
από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ’ πηγή). Ως εκ τούτου όταν προσφέρει υπηρεσίες (ΕΠΕ) εκδίδει ΑΠΥ ή τιμολόγια ανά-
λογα με την ιδιότητα του λαμβάνοντος τις υπηρεσίες και στο χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 12 παρ. 15 και ΚΒΣ.
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Αντίθετα οι ΟΕ και ΕΕ έχουν ως αντικείμενο εργασιών ελευθέριο επάγγελμα, το εισόδημα που αποκτούν θεωρείται
ότι προέρχεται από ελευθέρια επαγγέλματα (ΣτΕ 2662/70 Εγκ. ΠΟΛ. 321/8.12.70 - ΝΣΚ 362/74) και ως εκ τούτου
εκδίδουν σε κάθε περίπτωση ΑΠΥ κατά την είσπραξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παρ.2 του ΚΒΣ. Εάν οι Ο.Ε. ή Ε.Ε.
προσφέρουν υπηρεσίες μέσω επιστημονικού προσωπικού αυτές αποκτούν τον χαρακτήρα οργανωμένης κερδοσκο-
πικής μονάδας. Το εισόδημά τους δδύύννααττααιι να θεωρηθεί Δ’ πηγής και εκδίδονται πλέον Αποδείξεις Παροχής Υπηρε-
σιών για ιδιώτες και τιμολόγια για επιτηδευματίες, δημόσιο κλπ. κατά τον χρόνο προσφοράς των υπηρεσιών και όχι
κατά τον χρόνο είσπραξης των αμοιβών. Σχετ. 1019012/139/10.3.98.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Όπως διαπιστώνεται το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει σταθερή άποψη. Γι’αυτό το πρόβλημα είναι πραγματικό και
επαφίεται στην κρίση του εφόρου.

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ΓΓρρααφφεείίοουυ  ΜΜεελλεεττώώνν  μμεε  ττηη  μμοορρφφήή  ΕΕΕΕ  ααππόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς  πποουυ  ππααρρέέχχοοννττααιι  δδιιαα  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  ((εεφφόόσσοονν
ττοο  ββοοηηθθηηττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  νν..  771166//11997777,,  ωωςς  μμηη  έέχχοονν  ππττυυχχίίοο  ΑΑΕΕΙΙ  δδεενν  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  ααππόόκκττηησσηηςς  ΠΠττυυ--
χχίίοουυ  ΜΜεελλεεττηηττήή  κκααιι  δδεε  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσττιιςς  εεκκπποοννοούύμμεεννεεςς  μμεελλέέττεεςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ)),,  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εελλεευυθθέέρριιαα  εεππααγγ--
γγέέλλμμαατταα  κκααιι  εεξξεευυρρίίσσκκεεττααιι  μμεε  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  σσυυννττεελλεεσσττήή.. Από τη Διοίκηση έγινε δεκτό ότι οι συντελεστές του ορίζονται
από την παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από τις συ-
γκεκριμένες εργασίες που αναφέρονται στην ίδια διάταξη και στην περίπτωση που οι εργασίες αυτές εκτελούνται από
προσωπικές (ΟΕ, ΕΕ) εταιρίες, με εξαίρεση τις ΑΕ και ΕΠΕ (σχετ. 1139649/3157/Α0012/24.7.1996 έγγραφο).

Από τη Διοίκηση έγινε δεκτό ότι ΕΕ που τα μέλη της είναι μηχανικοί και ασχολείται με την εκπόνηση συγκοινωνια-
κών μελετών που της αναθέτει το Δημόσιο σύμφωνα με το ν. 716/1977, το καθαρό της εισόδημα που προέρχεται από
τη συγκεκριμένη εργασία, εξευρίσκεται με την εφαρμογή συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές της (σχετ.
1103716/1825/Α0012/30.10.1997 έγγραφο).

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον το Γραφείο λειτουργεί με τη μορφή ΕΕ που τα μέλη (εταίροι) της είναι μηχανι-
κοί και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες (εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών που του αναθέτει το Δημόσιο σύμφωνα με
το ν. 716/1977) παρέχονται από την εταιρία δια των μελών της, (εφόσον το βοηθητικό προσωπικό του σύμφωνα με το
ν. 716/1977 ως μη έχον Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής δεν έχει δικαίωμα απόκτησης Πτυχίου Μελετητή και δεν συμμετέ-
χει στις εκπονούμενες μελέτες του δημοσίου), τότε το καθαρό του εισόδημα που προέρχεται από τη συγκεκριμένη ως
άνω εργασία, εξευρίσκεται με την εφαρμογή συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές του και φέρει το χαρα-
κτήρα εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων (σχετ. 1022167/378/Α0012/28.2.2005 έγγραφο).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ΟΟΕΕ  μμεε  μμέέλληη  μμηηχχααννιικκόό  κκααιι  οοιικκοοννοομμοολλόόγγοο  ααππόό  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  σσυυγγκκοοιιννωωννιιαακκώώνν  κκλλππ  μμεελλεεττώώνν  δδεενν
ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ  ααλλλλάά  λλοογγιισσττιικκάά.. ΟΕ έχει αντικείμενο εργασιών την εκπόνηση μελετών συγκοινωνια-
κών και υδραυλικών έργων, μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, καθώς και οικονομικών μελετών του
Δημοσίου σύμφωνα με το ν. 716/1977. Το ένα μέλος της είναι διπλωματούχος μηχανικός και το άλλο οικονομολόγος.
Στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι το ένα από τα μέλη της υπόψη εταιρίας δεν προσφέρει στα πλαίσια της δραστη-
ριότητας αυτής υπηρεσίες που υπάγονται στο επάγγελμα του μηχανικού, καθόσον τούτο δεν έχει την αντίστοιχη επαγ-
γελματική ιδιότητα, η παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ δεν έχει εφαρμογή για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήμα-
τος της συγκεκριμένης ΟΕ. Συνεπώς στη συγκεκριμένη περίπτωση η εταιρία θα υπολογίσει το καθαρό της εισόδημα
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, δηλαδή λογιστικά. (σχετ. 1103716/1825/Α0012/30.10.1997 έγγραφο).

ΤΤοο  κκααθθααρρόό  εειισσόόδδηημμαα  ΕΕΕΕ  μμεε  μμέέλληη  μμηηχχααννιικκόό  κκααιι  μμηη  εελλεεύύθθεερροο  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  ααππόό  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  μμηηχχααννοολλοογγιικκώώνν  μμεελλεεττώώνν
δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ΣΣΚΚΚΚ  ααλλλλάά  λλοογγιισσττιικκάά.. ΕΕ έχει αντικείμενο εργασιών την εκπόνηση μηχανολογικών με-
λετών. Το 1 μόνο από τα 2 μέλη της εταιρίας θα είναι διπλωματούχος μηχανολόγος, ενώ το άλλο θα ασκεί επικουρικό
έργο προκειμένου για την επίτευξη του σκοπού της. Στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι το 1 μόνο από τα μέλη της
υπόψη εταιρίας δεν προσφέρει στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής υπηρεσίες που υπάγονται στο επάγγελμα του.

ΌΌτταανν  τταα  λλοογγιισσττιικκάά  κκέέρρδδηη  ΟΟΕΕ,,  ΕΕΕΕ  κκλλππ  εείίννααιι  μμεεγγααλλύύττεερραα  ααππόό  εεκκεείίνναα  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  ΣΣΚΚΚΚ,,  ηη  δδιιααννοομμήή
ττωωνν  εεππιιππλλέέοονν  κκεερρδδώώνν  σσττοουυςς  εεττααίίρροουυςς  δδεενν  δδηημμιιοουυρργγεείί  φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς.. Αν τα λογιστικά κέρδη των υπό-
χρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, αστικές εταιρίες κλπ) σε δεδομένη χρήση είναι μεγαλύτερα από τα
αντίστοιχα φορολογικά που προκύπτουν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ με την χρήση ΣΚΚ, σε περί-
πτωση διανομής αυτών των λογιστικών κερδών στους δικαιούχους δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
περί φορολογίας εισοδήματος πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις για τη διανομή αυτή (σχετ.
1109836/2063/Α0012/29.10.1996 έγγραφο).

Αυτό συμβαίνει ακόμη κι αν η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας ΚΒΣ (κατ’ εξαίρεση από τις τεχνικές επιχειρή-
σεις, όπου ισχύουν άλλες διατάξεις.
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Παρ. 2 ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  ααμμοοιιββήή  οομμόόρρρρυυθθμμοουυ  εεττααίίρροουυ  κκααιι  δδιιααχχεειιρριισσττήή  εεττααίίρροουυ  ΕΕΠΠΕΕ

Με ρητή διάταξη της περιπτ. Ε’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/94 ορίζεται ότι θεωρείται εισόδημα από εμπο-
ρικές επιχειρήσεις και η επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου, του κοινωνού που προβλέπεται από τις
διατάξεις της 1 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, ανεξάρτητα από την κατηγορία του εισοδήματος της ΟΕ, ΕΕ ή κοι-
νωνίας κληρονομικού δικαίου, καθώς και η επιχειρηματική αμοιβή του εταίρου - διαχειριστή ΕΠΕ, φυσικού προ-
σώπου, που προβλέπεται από τις δια΄ταξεις της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 2238/94.

Η επιχειρηματική αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 και την παρ. 2 του άρθρου 109 του ν.
2238/94 στο 50% των συνολικών καθαρών κερδών που υπόκεινται σε φορολογία και που δηλώνονται με την αρχική
εμπρόθεσμη δήλωση (ΠΟΛ. 1160/94). Συνεπώς, επιχειρηματική αμοιβή υπολογίζεται και επί των δηλουμένων, με
την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, λογιστικών διαφορών. 

ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΕΕΣΣ

Οι αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα είναι υποκείμενα του φόρου. Με το άρθρο 741 του ΑΚ ορίζεται
ότι «Με τη σύμβαση της εταιρίας δύο ή περισσότεροι έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφο-
ρές κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό». Περαι΄τερω με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ ορίζεται όιτι σε φόρο υπό-
κεινται επίσης οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες. Επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές του ΚΦΕ οι
αστικές εταιρίες, αδιάφορα αν έχουν σκοπό κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό, αποτελούν υποκείμενα του φόρου
και υπάγονται σε φορολογία για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, επιφυ-
λασσομένων βέβαια όσων ορίζονται από τις διμερείς συμβάσεις περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήμα-
τος που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη.

ΟΟιι  μμεελλεεττηηττέέςς  πποουυ  σσυυννεερργγάάζζοοννττααιι  ωωςς  ΣΣυυμμππρράάττττοονντταα  ΓΓρρααφφεείίαα  ΜΜεελλεεττώώνν  δδεενν  ααπποοττεελλοούύνν  αασσττιικκήή  εεττααιιρρίίαα.. Με την
393/14.6.2001 ατομική γνωμοδότηση του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας, που έγινε δεκτή, ορίζεται ότι οι ομά-
δες μελετών (Συμπράττοντα Γραφεία που λειτουργούν σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 716/1977) που μετά
από σύμβαση που συνάπτουν με το Δήμο Αθηναίων αναλαμβάνουν την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών για την αναβάθ-
μιση ορισμένων περιοχών του Δήμου αποτελούν ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων, οι οποίες διατηρούν την αυτονομία
και την οικονομική τους ελευθερία και δεν απαιτείται προηγούμενη σύσταση από αυτές κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας
που επιδιώκει οικονομικό σκοπό. Καθένα από τα Συμπράττοντα Γραφεία αμοίβεται χωριστά και υποχρεούται να εκδίδει
θεωρημένη ΑΠΥ για το μέρος της συνολικής αμοιβής που αναλογεί σ’ αυτό (σχετ. 1026255/500/Α0012/14.3.2002).

ΗΗ  αασσττιικκήή  εεττααιιρρίίαα  μμπποορρεείί  υυππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  ωωςς  ««ΓΓρρααφφεείίοο  ΜΜεελλεεττώώνν»».. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.
716/1977 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» τα «Γραφεία μελετών» μπορούν να εγ-
γραφούν στο «Μητρώο Γραφείων Μελετών», αφού συγκροτηθούν ως ενιαία μονάδα εκπόνησης μελετών με οποιαδήπο-
τε εταιρική μορφή με αποκλειστικό σκοπό την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη έργων. Όλοι οι συμμετέχοντες στις
παραπάνω εταιρίες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου μελετητή, εκτός αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ, οπότε πτυχίο μελετητή
μπορούν να κατέχουν μόνο οι Γενικοί Δ/ντες και οι διαχειριστές αυτών σύμφωνα με την προσθήκη που τέθηκε στις πα-
ραπάνω διατάξεις με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 947/1979. Σε περίπτωση κατά την οποία οι μελετητές οι οποίοι επι-
θυμούν να συγκροτήσουν «Γραφείο Μελετών» είναι όλοι γραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών και είναι κάτοχοι του σχετι-
κού μελετητικού πτυχίου, μπορούν να συστήσουν μια από τις εταιρίες ΟΕ, ΕΕ, αστική, ΕΠΕ ή ΑΕ. Αν οι παραπάνω μελε-
τητές δεν είναι όλοι γραμμένοι στο μητρώο, τότε μπορούν να συστήσουν μόνο ΑΕ ή ΕΠΕ, με τον όρο ότι ο Γενικός Διευθυ-
ντής και ο διαχειριστής αυτών αντίστοιχα θα είναι κάτοχος πτυχίου μελετητή. Τα γραφεία αυτά μπορούν να αναλαμβάνουν
την εκπόνηση μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ΟΤΑ, δημόσιων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών δη-
μοσίου ενδιαφέροντος. Τη μελέτη υπογράφει εκπρόσωπος της εταιρίας μηχανικός (εταίρος ή υπάλληλος), ο οποίος έχει
τα προς τούτο απαιτούμενα προσόντα (σχετ. Ε. 1525/ΠΟΛ 21/30.1.1984 διαταγή και Ε. 2840/23.4.1986 έγγραφο).

ΟΟιι  άάττυυππεεςς  εεττααιιρρίίεεςς  θθεεωωρροούύννττααιι  ααφφααννεείίςς  ήή  σσυυμμμμεεττοοχχιικκέέςς  εεττααιιρρίίεεςς.. Άτυπος είναι η εταιρία η οποία πραγματικά λει-
τουργεί σαν εταιρία, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες για την σύσταση της διατυπώσεις. Επίσης άτυπος είναι και
η εταιρία η οποία προέρχεται από νομοτύπως συσταθείσα εταιρία (ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ), η οποία μετά τη λήξη του χρό-
νου διάρκειάς της εξακολουθεί να λειτουργεί, χωρίς να έχουν τηρηθεί για την εκ νέου σύστασή της οι νόμιμες δια-
τυπώσεις. Αφανής ή συμμετοχική είναι η σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΕΝ εταιρία, η οποία αποβλέπει σε μία ή πε-
ρισσότερες εμπορικές εργασίες και η σύστασή της δεν υπόκειται σε διατυπώσεις που απαιτούνται για τη σύσταση
των λοιπών εμπορικών εταιριών. Ως αφανείς ή συμμετοχικές εταιρίες νοούνται και οι άτυπες εταιρίες, δηλαδή: α)
οι εταιρίες που λειτουργούν πραγματικά ως εταιρίες, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες για τη σύστασή τους διατυ-
πώσεις και β) οι εταιρίες που προέρχονται από εταιρίες που συστάθηκαν νόμιμα (ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ), οι οποίες μετά τη
λήξη του χρόνου διάρκειάς τους, και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις, εξακολουθούν να λειτουργούν
ως εταιρίες (σχετ. Ε 1944/ ΠΟΛ 48/6.2.1986 διαταγή).
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Τα πρόσωπα που ανεγείρουν πολυκατοικία με σκοπό την πώληση των διαμερισμάτων που θα ανεγερθούν, χωρίς να
ιδρύσουν εταιρία, θεωρείται ότι λειτουργεί ως αφανής ή συμμετοχική εταιρία. Η ανέγερση οικοδομής (πολυκατοι-
κίας) σε οικόπεδο που αγόρασαν από κοινού και εξ αδιαιρέτου 2 φυσικά πρόσωπα με σκοπό την πώληση διαμερι-
σμάτων και λοιπών βοηθητικών χώρων αυτής συνιστά εμπορική πράξη και θεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 28 του
ΚΦΕ εμπορική επιχείρηση. Εφόσον για τις εργασίες αυτές η επιχείρηση δεν έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο εται-
ρίας ή άλλου υποχρέου της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα από τη μη υποβολή δήλωσης έναρξης επαγ-
γέλματος θα φορολογηθεί ωωςς  ααφφααννήήςς  εεττααιιρρίίαα (σχετ. 1092605/1512/Α0012/25.10.2001 έγγραφο).

ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΠΠΡΡΑΑΞΞΊΊΕΕΣΣ

Η κοινοπραξία του ΚΒΣ είναι υποκείμενα του φόρου θεωρείται επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων του
κώδικα αυτού, εφόσον έχει: οορριισσμμέέννηη  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  δδιιεεύύθθυυννσσηη,,  ααπποοββλλέέππεειι  σσττηη  δδιιεεννέέρργγεειιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς  ππρράά--
ξξηηςς,,  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  μμεε  έέγγγγρρααφφηη  σσυυμμφφωωννίίαα,,  πποουυ  κκααττααττίίθθεεττααιι  σσττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ((ΔΔ..ΟΟ..ΥΥ..))
πριν από την έναρξη των εργασιών της, κκααιι  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  εείίννααιι  φφυυσσιικκάά  ήή  ννοομμιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  πποουυ  ττοο  κκααθθέένναα  αασσκκεείί  ττηη  δδιι--
κκήή  ττοουυ  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ήή  εελλεευυθθέέρριιοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  ήή  εείίννααιι  οομμόόρρρρυυθθμμοο  μμέέλλοοςς  δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς  οομμόόρρρρυυθθμμηηςς  ήή  εεττεερρόόρρρρυυθθμμηηςς
εεττααιιρρίίααςς. Η προϋπόθεση της διενέργειας συγκεκριμένης πράξης δεν απαιτείται προκειμένου για κοινοπραξία επι-
τηδευματιών που έχει ως αντικείμενο εργασιών: α) την αποκλειστικά εκτός της χώρας πώληση αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών ή προβολή και προώθηση ελληνικών προϊόντων με οποιοδήποτε τρόπο β) την εκμετάλλευση συγκοινω-
νιακών γραμμών πλοίων γ) την εκμετάλλευση διεθνών λεωφορειακών γραμμών δ) τη διενέργεια περιηγητικών πλό-
ων. Το καθαρό εισόδημα της Κοινοπραξίας στην οποία μετέχουν μία ή περισσότερες Α.Ε. προσδιορίζεται λογιστικά. 

Οι μελετητές που συνεργάζονται ως Συμπράττοντα Γραφεία μελετών δεν αποτελούν κοινοπραξία. Με την 393/14.6.2001
ατομική γνωμοδότηση του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας, που έγινε δεκτή, ορίζεται ότι οι ομάδες μελετητών
(Συμπράττοντα Γραφεία που λειτουργούν σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 716/1977) που μετά από σύμβα-
ση που συνάπτουν με το Δήμο Αθηναίων αναλαμβάνουν την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών για την αναβάθμιση ορι-
σμένων περιοχών του Δήμου αποτελούν Ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων, οι οποίες διατηρούν την αυτονομία και την
οικονομική τους ελευθερία και δεν απαιτείται προηγούμενη σύσταση από αυτές κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας που
επιδιώκει οικονομικό σκοπό. Καθένα από τα Συμπράττοντα Γραφεία αμείβεται χωριστά και υποχρεούται να εκδίδει θε-
ωρημένη ΑΠΥ για το μέρος της συνολικής αμοιβής που αναλογεί σ’ αυτό (σχετ. 1026255/500/Α0012/14.3.2002).

Σε κοινοπραξία μπορεί να εισέλθει νέο μέλος. Η είσοδος νέου μέλους μετά την έναρξη των εργασιών της κοινοπραξίας
πρέπει κατ’ αρχήν ν’ αποκλειστεί, επειδή μεταβάλλει τις βασικές προϋποθέσεις και τους περιορισμένους σκοπούς της.
Επειδή όμως δεν δύναται να τεθεί φραγμός στην οικονομική δραστηριότητα των ατόμων, για δε την κοινοπραξία στερού-
μενη νομικής προσωπικότητας δεν απαιτείται από τον ΚΒΣ η τήρηση τύπου δημοσιότητας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι αυ-
τή αποτελεί απλή σχέση συνεργασίας ιδιάζουσας μορφής, μη παρεμποδίζουσα τη μεταγενέστερη είσοδο μέλους στον
κύκλο των κοινοπρακτούντων. Συνεπώς επί περιπτώσεων εισόδου νέου μέλους σε υφιστάμενη κοινοπραξία απαιτείται
κατάθεση μόνο της νέας περί τούτου έγγραφης συμφωνίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σχετ. Θ 2964/8.10.1970 έγγραφο).

Η κοινοπραξία τεχνικών έργων δεν μπορεί να αναλάβει και άλλα έργα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο συστατικό
της έγγραφο. Σύμφωνα με τον ΚΒΣ για να αναγνωρισθεί φορολογικά η κοινοπραξία επιτηδευματίων, πρέπει εκτός των
άλλων να αποβλέπει στην ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, οι οποίες περιγράφονται στο συμφωνητικό σύστασης. Με
βάση τα παραπάνω σε περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας τεχνικών έργων είναι απαραίτητο στο συστατικό έγγραφο να
γίνεται περιγραφή του συγκεκριμένου έργου (τίτλος έργου κλπ) την εκτέλεση του οποίου αναλαμβάνει η κοινοπραξία,
χωρίς να αποκλείεται η εκτέλεση απ’ αυτήν περισσότερων έργων, μικρών ή μεγάλων, αρκεί τα έργα αυτά να είναι γνω-
στά και συγκεκριμένα κατά το χρόνο της σύστασής της και να περιγράφονται στο συστατικό της έγγραφο. Ύστερα από τγα
παραπάνω σε περίπτωση ανάληψης νέου έργου δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση του συστατικού εγγράφου της κοινο-
πραξίας, αλλά υπάρχει υποχρέωση σύστασης νέας κοινοπραξίας (σχετ. Ε 11711πε/21.4.1986 έγγραφο).

ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΩΩΝΝ  --  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΠΠΡΡΑΑΞΞΙΙΩΩΝΝ  --  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΩΩΝΝ

Τα Καθαρά Κέρδη των εταιριών φορολογούνται με συντελεστή:
1. Για ΟΕ και ΕΕ και κοινωνίες αστικού δικαίου 2200%%  ααππόό  0011//0011//22000077
2. Για κοινοπραξίες και αστικές εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, 2255%%  ααππόό  0011//0011//22000077. Από τα κέρδη αφαι-

ρείται επιχ/κή αμοιβή για μέχρι (3) τρεις εταίρους με το μεγαλύτερο ποσοστό. 

ΤΤαα  κκοοιιννοοππρραακκττοούύμμεενναα  μμέέλληη  δδεενν  δδιικκααιιοούύννττααιι  εεππιιχχ//κκηηςς  ααμμοοιιββήήςς.

ΚΚααττααρργγήήθθηηκκεε  ττοο  ττέέλλοοςς  χχααρρττοοσσήήμμοουυ  σστταα  ΚΚ..ΚΚ των εταιριών για εισοδήματα που αφορούν την διαχ/κή περίοδο ααππόό
0011//0011//0055  κκααιι  μμεεττάά..  
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Παρ. 1 Πότε επιβάλλεται προκαταβλητέος φόρος σε συντελεστή 4% ή 10% και πότε παρακρατείται φόρος με συ-
ντελεστή 20%

Για τις αμοιβές για μελέτες, σχέδια κ.λπ. αρχιτεκτόνων -Μηχανικών οφείλεται προκαταβλητέος φόρος με συντελε-
στή 4% ή 10% ή παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20%.- Σε καμία περίπτωση σσττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ττωωνν  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  ήή
μμηηχχααννιικκώώνν  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εεππιιββλληηθθεείί  κκααιι οο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοοςς  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς  44%%  ήή  1100%%  της § 4 του άρθρου 52
του Κ.Φ.Ε. κκααιι  οο  ππααρραακκρρααττοούύμμεεννοοςς  φφόόρροοςς  2200%%  ττηηςς  §§  11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  5588  

Συνεπώς όταν οι εργασίες των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών υπόκεινται σε θεώρηση ή χορήγηση άδειας από κάποια
υπηρεσία του Δημοσίου, τότε θα υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% στην αμοιβή τους ενώ όταν οι ερ-
γασίες των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών προσφέρονται ααππεευυθθεείίααςς  χχωωρρίίςς  θθεεώώρρηησσηη ή χορήγηση άδειας στα πρόσωπα
που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της § 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (δημόσιες υπηρεσίες Ο.Τ.Α., κοινωφελή
ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συλλόγους επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελματίες με βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κ.λπ.), τότε τα πρόσωπα αυτά πρέπει να διενεργούν παρακράτηση
φόρου με ποσοστό 20% στην αμοιβή του αρχιτέκτονα ή μηχανικού (σχετ. 1084047/1030/ΠΟΛ 1170/5.5.1989 διατα-
γή και 1069230/1134 /Α0012/6.8.1998 έγγραφο).

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααμμοοιιββήή  ΟΟ..ΕΕ..  γγιιαα  μμεελλέέττηη  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί  γγιιαα  άάλλλληη  εεττααιιρρίίαα  ααννάάδδοοχχοο  έέρργγοουυ  δδεενν  οοφφεείίλλεεττααιι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς
φφόόρροοςς  ααλλλλάά  δδιιεεννεερργγεείίττααιι  ππααρραακκρράάττηησσηη  φφόόρροουυ  2200%%..--  Σε Ο.Ε. που ασχολείται με την εκπόνηση μελετών τεχνικών έρ-
γων ανάδοχες εταιρίες έργων του Δημοσίου της αναθέτουν την εκπόνηση της μελέτης ενός έργου. Τη μελέτη που
κάνει η Ο.Ε. την παραδίδει σε ανάδοχη εταιρία. Η τελευταία υποβάλλει τη μελέτη στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς έλεγχο και
έγκριση. Πριν την υποβολή της μελέτης στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η ανάδοχη εταιρία υποχρεούται να προκαταβάλλει φόρο
4% στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της επαγγελματικής της έδρας. Η Ο.Ε. δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης προ-
καταβολής φόρου 4% για την αμοιβή της εφόσον την υποχρέωση αυτή έχει η ανάδοχη εταιρία και συνεπώς πρέπει
να γίνει παρακράτηση φόρου 20% στην αμοιβή της σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε. από την ανάδοχη εταιρία
(σχετ. 1105895/1536/Α0012/30.9.1993 έγγραφο).

ΑΑμμοοιιββέέςς  γγιιαα  μμεελλέέττεεςς  κκααιι  σσχχέέδδιιαα  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  ήή  μμηηχχααννιικκώώνν  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  οοφφεείίλλεεττααιι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς  44%%..--  Ο
προκαταβλητέος φόρος 4% υπολογίζεται στο ποσό της νόμιμης αμοιβής των αρχιτεκτόνων και μηχανικών για εκπόνη-
ση μελετών και σχεδίων που αφορούν έργα χχωωρροοττααξξιικκάά (χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες), πολεοδομικά (πολε-
οδομικές και ρυμοτομικές μελέτες), σσυυγγκκοοιιννωωννιιαακκάά (μελέτες οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έρ-
γων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές), υυδδρρααυυλλιικκάά-(μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων,
υδρεύσεων και αποχετεύσεων, οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας λιμενικών έργων, γεωργοοικονομικές -γεωρ-
γοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
και αλιευτικές) και ττοοπποογγρρααφφιικκάά (μελέτες γεωδαιτικές φωτογραμμετρικές χαρτογραφικές κτηματογραφικές και το-
πογραφικές). Τα παραπάνω ισχύουν από 7/3/1996 (σχετ. 1085968/1714/Α0012/ ΠΟΛ 1216/26.7.1996 διαταγή).

ΑΑμμοοιιββέέςς  γγιιαα  μμεελλέέττεεςς  κκααιι  σσχχέέδδιιαα  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  ήή  μμηηχχααννιικκώώνν  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  οοφφεείίλλεεττααιι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς  1100%%.-
Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν τι ς ανωδομές πάνω στα λιμενι-
κά έργα υπολογίζεται με συντελεστή 10% και όχι 4% (σχετ. 1084047/1030/ΠΟΛ 1170/5.7.1989 και
1085968/1714/Α0012/ΠΟΛ 1]216/26.7.1996 διαταγές).

H’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤEΟΣ ΦOΡΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΓΓιιαα  ττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  ήή  μμηηχχααννιικκώώνν  γγιιαα  εεππίίββλλεεψψηη  ττηηςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  έέρργγοουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  ππρροοκκαατταα--
ββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς  1100°°//οο··--  ‘Όταν οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί λαμβάνουν αμοιβές για την επίβλεψη της εκτέλεσης
κάθε είδους τεχνικών έργων, ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται στη νόμιμη αμοιβή και σε ποσοστό 10% σε κά-
θε περίπτωση. Ο προκαταβλητέος αυτός φόρος επιβάλλεται στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, όπως
αυτή κατατίθεται στο Τ.Ε.Ε. ή την εξουσιοδοτημένη από αυτό τράπεζα. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του
π.δ. 242/1984 η κατάθεση της αμοιβής αυτής γίνεται ως εξής:
α) Για τα έργα για τα οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας η πρώτη δόση κατατίθεται κατά την περάτωση
του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και του οργανισμού πληρώσεως και περιλαμβάνει το σύνολο της αμοιβής επί-
βλεψης των στατικών εργασιών και της θερμομόνωσης και το μισό της αμοιβής επίβλεψης των αρχιτεκτονικών ερ-
γασιών. Η δεύτερη δόση κατατίθεται όταν περατωθούν όλες οι εργασίες δόμησης και περιλαμβάνει το υπόλοιπο της
αμοιβής επίβλεψης των αρχιτεκτονικών εργασιών και το σύνολο της αμοιβής επίβλεψης των ηλεκτρικών, μηχανο-
λογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. 4. β) Για τα λοιπά έργα φυσικών ή νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιω-
τικού δικαίου και Ο.Τ.Α. για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας η αμοιβή επίβλεψης κατατίθεται
σε δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 2 ανάλογα με την πρόοδο του έργου, όπως ειδικότερα προβλέ-
πεται όταν σύμβαση ανάθεσης της επίβλεψης. Σε κάθε περίπτωση η εξόφληση των δόσεων .γίνεται πάντοτε με την
περάτωση των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη.

Το Δημόσιο δεν καταθέτει στο Τ.Ε.Ε. την αμοιβή επίβλεψης αλλά κατέβαλλε τις οφειλόμενες αμοιβές επίβλεψης
απευθείας στους δικαιούχους παρακρατεί υπέρ του Τ.Ε.Ε. το καθοριζόμενο ποσοστό επί των καταβαλλόμενων κά-
θε φορά ποσών στο δικαιούχο, το οποίο αποδίδει στο Τ.Ε.Ε. (σχετ. 1084047/1030/ΠΟΛ 1170/5.7.1989 διαταγή).

ΓΓιιαα  ττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  ήή  μμηηχχααννιικκώώνν  γγιιαα  δδιιεεννέέρργγεειιαα ππρρααγγμμααττοογγννωωμμοοσσύύννηηςς  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  έέρργγοο  οοφφεείίλλεεττααιι
ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροοςς  1100%%..--  Όταν οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί λαμβάνουν αμοιβή για ι διενέργεια πραγματο-
γνωμοσύνης κ.λπ. για οποιοδήποτε έργο, ο προκαταβλητέος (φόρος υπολογίζεται στη νόμιμη αμοιβή και σε ποσο-
στό 10% (σχετ. 1084047/1030/ΠΟΛ 1170/5.7. 1989 και 1085968/1714/ Α0012/ΠΟΛ 1216/26.7.1996 διαταγές

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααμμοοιιββήή  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  ττηη  μμεελλέέττηη  κκααιι  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  κκαατταασσκκεευυήήςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααννεεγγεείίρρεειι  ππρροοςς  ππώώλληη--
σσηη  οοφφεείίλλεεττααιι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς  1100%%..--  Μηχανικός που ασχολείται με την εκπόνηση μελέτης και την επίβλεψη
ανέγερσης οικοδομής που ανεγείρει ατομικά προς πώληση υποχρεούται πριν από τη θεώρηση της εκπονηθείσας
μελέτης από την αρ μόδια αρχή να προκαταβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται φόρο, ο οποίος στην κρινόμενη περίπτω-
ση υπολογίζεται με συντελεστή 10% στο ποσό της νόμιμης αμοιβής του. Η προκαταβολή φόρου 10%, που προβλέ-
πεται από την § 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε., συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται με την υποβολή
της δήλωσης φόρου εισοδήματος του επόμενου της καταβολής οίκον, έτους (σχετ. 1048982/1060/Α0012/4.7.2000
έγγραφο). Η καταβολή 10% ισχύει ανεξαρτήτως της αυτοτελούς φορολότησης με 15%.

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααμμοοιιββήή  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  ττοοπποογγρρααφφιικκήή  μμεελλέέττηη  άάδδεειιααςς  ππεερρίίφφρρααξξηηςς  οοιικκοοππέέδδοουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόό--
ρροοςς..--  Στην περίπτωση που μηχανικός διενήργησε τοπογραφική μελέτη η οποία πρόκειται να υποβληθεί σε δημόσια
υπηρεσία (Δασαρχείο Πεντέλης) για έκδοση άδειας περίφραξης οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας συνεταιρισμού,
έχει εφαρμογή η § 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος (σχετ.
1112807/1796/Α0012/23.10.1998 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  μμεελλέέττεεςς  σσχχέέδδιιαα  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη  έέρργγωωνν  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ,,  νν..ππ..δδ..δδ..  κκ..λλππ..  οο  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  σσττηη
σσυυμμββααττιικκήή  ααμμοοιιββήή..--  Ο προκαταβλητέος φόρος, στην περίπτωση που οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί λαμβάνουν
αμοιβές για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων ή για επίβλεψη έργων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και των κοινωφελών ή θρη-
σκευτικών ιδρυμάτων, υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής και όχι της νόμιμης (σχετ.
1084047/1030/ΠΟΛ 1170/5.7.1989 διαταγή).

ΓΓιιαα  ττηη  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  πποολλιιττιικκοούύ  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  μμεελλέέττηηςς  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηηςς  εεππιισσκκεευυήήςς  δδιιααττηηρρηηττέέοουυ  κκττιιρρίίοουυ
ττοονν  οοπποοίίοο  θθαα  εεκκμμεεττααλλλλεευυθθεείί  οο  ίίδδιιοοςς  οοφφεείίλλεεττααιι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς..--  Δεν είναι δυνατό να υπάρξει απαλλαγή
σύμφωνα με την Ε. 7427/ΠΟΛ 171/1972 διαταγή από τον προκαταβλητέο φόρο εισοδήματος στο ποσό της νόμιμης
αμοιβής πολιτικού μηχανικού για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης επισκευής διατηρητέου κτιρίου η χρήση του
οποίου προορίζεται για εκμετάλλευση ως τουριστικό κατάλυμα, σε οικόπεδο του οποίου η ψιλή κυριότητα έχει με-
ταβιβασθεί στο ανήλικο τέκνο του με παρακράτηση της επικαρπίας, νομής, χρήσης και εκμετάλλευσης από τον ίδιο,
γιατί δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραπάνω διαταγής (σχετ. 1020492/488/Α0012/5.3.2004 έγγραφο).

ΟΟ  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς φφόόρροοςς  πποουυ  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ιιδδιιοοκκττήήττηη  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττοουυ  ααρρχχιιττέέκκττοονναα  ήή  μμηηχχααννιικκοούύ  ππρροο--
σσααυυξξάάννεειι  ττηηνν  ααμμοοιιββήή  ττοουυ  ττεελλεευυττααίίοουυ..--  Στην περίπτωση κατά την οποία ο φόρος των αρχιτεκτόνων και μηχανικών
προκαταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες των έργων για λογαριασμό των αρχιτεκτόνων και μηχανικών, το ποσό του φό-
ρου αυτού αποτελεί έμμεση προσαύξηση των αμοιβών τους. Όταν διαπιστώνονται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
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τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να συνυπολογίζεται στα έσοδα του μηχανικού ως αμοιβή και το ποσό αυτό του φό-
ρου που προκαταβλήθηκε από τον ιδιοκτήτη του έργου (σχετ. Ρ. 1468/22.11.1965 έγγραφο).

ΠΠρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς  ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  κκααιι  μμηηχχααννιικκώώνν  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  κκααιι  σσττιιςς  ΑΑ..ΕΕ..  κκααιι  ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..--  Σύμφωνα με το άρθρο
111 § 5 εδάφιο πρώτο του Κ.Φ.Ε. και οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε., για τις νόμιμες ή συμβατικές κατά περίπτωση αμοιβές τους
που προέρχονται από την εκπόνηση των μελετών που τους αναθέτονται υποχρεούνται να προκαταβάλλουν το οικείο
ποσό φόρου κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 52 § 4 του Κ.Φ.Ε. Τα παραπάνω έχουν γίνει δεκτά όσον αφορά τις Ε.Π.Ε.
και με τη Ν. 901/ΠΟΛ 240/17.7.1986 εγκύκλιο, καθώς και με τη 251/1986 γνωμοδότηση της Συνέλευσης τών Προϊ-
σταμένων Νομικών Δ/νσεων της Διοίκησης (σχετ. Ε. 6200/29.5.1987 και 1123927/10906/Β0012/ 8.2.1995 έγγραφα).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ΑΑ..ΕΕ..  γγιιαα  εεκκππόόννηησσηη  μμεελλεεττώώνν  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  δδηημμόόσσιιωωνν  οορργγααννιισσμμώώνν  ήή  ττεεχχννιικκώώνν  ΑΑ..ΕΕ..  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  ππρροο--
κκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς..--  Α.Ε. ασχολείται με την εκπόνηση μελετών δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων για λογα-
ριασμό δημόσιων οργανισμών ή άλλων τεχνικών Α.Ε. και εκδίδει Τ.Π.Υ. Όταν η εταιρία αυτή εκδίδει Τ.Π.Υ. προς δη-
μόσιους οργανισμούς ή προς άλλη τεχνική Α.Ε., υποχρεούται να αποδίδει στο Δημόσιο την προκαταβολή φόρου που
ορίζεται από την § 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή 4% της νόμιμης αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων
που αναφέρονται στις περιπτ. β’ και δ’ της § 5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. και 10% της νόμιμης αμοιβής για εκπόνη-
ση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα, Εφόσον οι μελέτες αυτές υποβάλλονται για
θεώρηση σε δημόσια αρχή (σχετ. 1109503/10918/Β0012/3.12.1998 έγγραφο).

ΠΠοολλιιττιικκόόςς  μμηηχχααννιικκόόςς  μμέέλλοοςς  κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς,,  ααννααδδόόχχοουυ  εεκκττέέλλεεσσηηςς  έέρργγοουυ  ττοουυ  ΟΟ..ΣΣ..ΚΚ,,  πποουυ  εεππιιββλλέέππεειι  ττοο  έέρργγοο  χχωωρρίίςς
ααμμοοιιββήή,,  δδεενν  οοφφεείίλλεειι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο..--  Πολιτικός μηχανικός, ως φυσικό πρόσωπο και μέλος κοινοπραξίας,
αναλαμβάνει χχωωρρίίςς  ααννττάάλλλλααγγμμαα και για λογαριασμό κοινοπραξίας την επίβλεψη εργασιών σε έργο το οποίο η εν λό-
γω κοινοπραξία ανέλαβε ως ανάδοχος από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και εφόσον στο εργολαβικό αντάλλαγμα της ανωτέρω κοι-
νοπραξία περιλαμβάνεται και αμοιβή για την επίβλεψη του έργου, τότε δεν υποχρεούται σε προκαταβολή φόρου ει-
σοδήματος ούτε το ποσό της νόμιμης αμοιβής αποτελεί εισόδημα για αυτόν, αλλά υπάρχει υυπποοχχρρέέωωσσηη  υυπποοββοολλήήςς
δδήήλλωωσσηηςς  άάττυυππηηςς  δδωωρρεεάάςς (σχετ. 1097989/1824/Α0012/ 18.11.2005 έγγραφο).

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααμμοοιιββήή  ττεεχχννιικκοούύ  σσυυμμββοούύλλοουυ  σσττηη  μμεελλέέττηη  κκααιι  κκαατταασσκκεευυήή  σσττααθθμμώώνν  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  οοφφεείίλλεεττααιι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς
φφόόρροοςς  1100%%..--  Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στη
μελέτη και κατασκευή υπόγειων και υπέργειων σταθμών αυτοκινήτων στις περιοχές Πρωτεύουσας και Θεσσαλονί-
κης. Με τη σύμβαση αυτή η εταιρία έχει αναλάβει τη συγκρότηση προγραμμάτων χωροθέτησης για τη μελέτη και
κατασκευή των πιο πάνω σταθμών αυτοκινήτων, όπως και την υποχρέωση για παροχή κάθε είδους τεχνικών οδη-
γιών και συμβουλών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων. Για την υπαγωγή στο β.δ. 17/8/1955 «περί του τρό-
που προκαταβολής φόρου εισοδήματος των αρχιτεκτόνων και μηχανικών» (άρθρο 52 Κ.Φ.Ε.) ως μελέτη θεωρείται
η κατά κύριο λόγο έγγραφη ή έντυπη μεθοδική επιστημονική έκθεση, πρόταση σε κάποιο θέμα και ειδικότερα για
τα λιμενικά υδραυλικά έργα, έργα οδοποιίας και τα λοιπά έργα που αναφέρονται σ’ αυτό το β.δ. Επομένως για τις
αμοιβές που θα καταβληθούν στην εταιρία από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η προκαταβολή φόρου εισοδήματος θα ανέρχεται σε
ποσοστό 10°/ (σχετ. Ε. 6200/29.5.1987 έγγραφο).

ΟΟ  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς  ααπποοδδίίδδεεττααιι  σσττηη  ΔΔ..ΟΟ..ΥΥ..  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  σσττηηνν  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ττηηνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ττοουυ  έέδδρραα  οο  ααρρ--
χχιιττέέκκττοοννααςς  ήή  μμηηχχααννιικκόόςς..--  Ο προκαταβλητέος φόρος που επιβάλλεται στις αμοιβές των αρχιτεκτόνων και μηχανικών
αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας στην οποία έχει την επαγγελματική έδρα του ο δικαιούχος αρχιτέκτονας ή
μηχανικός με την υποβολή δήλωσης με τα απαραίτητα στοιχεία πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή των
οικείων εργασιών επίβλεψης ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου. Η
Δ.Ο.Υ. που εισπράττει τον προκαταβλητέο φόρο, αφού αναγράψει πάνω στο σώμα της δήλωσης τα στοιχεία είσπρα-
ξης του αποδοθέντος φόρου, στέλνει αυτή στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του αρχιτέ-
κτονα ή μηχανικού. Η αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου απαγορεύεται να θεωρήσει ή να χορηγήσει άδεια εργασιών
αρχιτέκτονα ή μηχανικού, αν δεν της προσκομιστεί το τριπλότυπο καταβολής του οφειλόμενου προκαταβλητέου φό-
ρου (σχετ. 1084047/1030/ΠΟΛ 1170/5.7.1989 διαταγή).

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααμμοοιιββήή  εεππίίββλλεεψψηηςς  μμηηχχααννιικκοούύ  ττηηνν  οοπποοίίαα  εειισσππρράάττττοουυνν  οοιι  κκλληηρροοννόόμμοοιι  λλόόγγωω  θθααννάάττοουυ  ττοουυ  δδεενν  οοφφεείίλλεεττααιι  ππρροο--
κκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς..- Ανεγείρεται οικοδομή και ενώ αυτή ήταν ημιτελής απεβίωσε ο επιβλέπων μηχανικός. Για να
συνεχιστούν οι εργασίες με νέο μηχανικό, απαιτείται αναθεώρηση της άδειας, η οποία για να γίνει, πρέπει να κατα-
βληθεί ο φόρος εισοδήματος στην αμοιβή επίβλεψης του αποβιώσαντος μηχανικού, την οποία θα εισπράξουν οι
κληρονόμοι του. Εφόσον ο αποβιώσας μηχανικός δεν εισέπραξε την αμοιβή επίβλεψης, δεν απόκτησε αυτό το ει-
σόδημα και δεν υπόκειται αυτό σε φόρο εισοδήματος στο όνομα του. Επίσης το ποσό της αμοιβής αυτής δεν αποτε-
λεί εισόδημα ούτε των κληρονόμων, γιατί δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος από ελευθέ-
ρια επαγγέλματα, επειδή αυτοί απέκτησαν το δικαίωμα είσπραξης του εξαιτίας του θανάτου του δικαιούχου και όχι
από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Συνεπώς δεν πρέπει να δοθεί προκαταβολή φόρου για το ποσό της
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αμοιβής επίβλεψης το οποίο δεν εισέπραξε ο αποθανών μηχανικός, αλλά θα εισπράξουν οι κληρονόμοι του, και το
οποίο ποσό αποτελεί αμοιβή για τις εργασίες που είχαν εκτελεσθεί. Η προκαταβολή στην περίπτωση αυτή δεν κα-
ταβάλλεται ούτε στο όνομα του αποθανόντος ούτε στο όνομα των κληρονόμων. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια
Δ.Ο.Υ. πρέπει να δώσει βεβαίωση ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής προκαταβολής φόρου στο πιο πάνω ποσό
της αμοιβής επίβλεψης του· αποθανόντος μηχανικού για τους λόγους που προαναφέρονται (σχετ.
1095748/1674/Α0012/27.11.1997 έγγραφο).

ΌΌτταανν  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ααμμοοιιββήή  μμόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  μμέέχχρριι  κκααιι  ττοο  σσττάάδδιιοο  κκαατταασσκκεευυήήςς  ττοουυ  σσκκεελλεεττοούύ  εεξξοοππλλιισσμμέέννοουυ  σσκκυυ--
ρροοδδέέμμααττοοςς  κκααιι  όόχχιι  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  οοιικκοοδδοομμιικκήήςς  άάδδεειιααςς  ((εεφφόόσσοονν  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοππεερράάττωωσσηη  ττηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  ααππααιιττεείίττααιι  ννέέαα  οοιι--
κκοοδδοομμιικκήή  άάδδεειιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  εεκκδδώώσσεειι  άάλλλλοοςς  εενν  εεννεερργγεείίαα  μμηηχχααννιικκόόςς))  ττόόττεε  δδεενν  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς..

ΌΌτταανν  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ααμμοοιιββήή  σσεε  μμηηχχααννιικκόό  μμόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκώώνν  σσχχεεδδίίωωνν  χχωωρρίίςς  νναα  εεκκδδοοθθεείί  οοιικκοοδδοο--
μμιικκήή  άάδδεειιαα,,  δδεενν  οοφφεείίλλεεττααιι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς..--  Ιδιώτης (εργοδότης) ανέθεσε σε μηχανικό μόνο την εκπόνηση
αρχιτεκτονικών σχεδίων και όχι την έκδοση οικοδομικής άδειας ή υποβολής σχετικού φακέλου στην Πολεοδομία.
Στη συνέχεια ο εργοδότης ανέθεσε τη σχετική οικοδομική άδεια σε άλλο μηχανικό, ο οποίος τελικά την εξέδωσε,
αφού προηγουμένως κατέβαλε τον προκαταβλητέο φόρο 10% επί της αμοιβής του. Σήμερα μετά από διαμεσολάβη-
ση του Τ.Ε.Ε. ο εργοδότης προτίθεται να καταβάλλει ο ίδιος στον πρώτο μηχανικό την αμοιβή του. Εφόσον η περί-
πτωση αυτή αφορά μόνο την εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων και όχι την έκδοση οικοδομικής άδειας, τότε δεν
έχει εφαρμογή η § 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής προκαταβλητέου φόρου.
Διευκρινίζεται ότι αν ο εργοδότης είναι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην § 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., τό-
τε θα πρέπει να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή με συντε-
λεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής του μηχανικού (σχετ. 1072505/1948/ Α0012/13.9.2004 έγγραφο).

Παρ. 2 ΑΑππααλλλλααγγήή  ααππόό  ττοονν  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο  γγιιαα  ααννέέγγεερρσσηη  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  ττοουυ  ((ττηηςς))  μμηηχχααννιικκοούύ  ήή  ττοουυ
άάλλλλοουυ  σσυυζζύύγγοουυ

Αρχιτέκτονας ή μηχανικός που εεκκπποοννεείί  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππιιββλλέέππεειι  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  δδιικκόό  ττοουυ  ήή  ττηηςς
γγυυννααίίκκααςς  ττοουυ  υυππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  δδεενν  οοφφεείίλλεειι..--  Ο αρχιτέκτονας ή μηχανικός για τη μελέτη και την επίβλεψη ανέγερ-
σης οικοδομής σε ιδιόκτητο οικόπεδο δεν είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλλει φόρο εισοδήματος για το ποσό
της αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα της οικοδομής το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για ιδιοκατοίκηση. Στις περιπτώ-
σεις αυτές η Δ.Ο.Υ. χορηγεί βεβαίωση στον αιτούντα μηχανικό ότι δεν είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλλει φόρο
εισοδήματος, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η οικοδομή θα ανεγερθεί σε οικόπεδο που ανήκει κατά κυριότητα την ημέρα έκδοσης της οικοδομικής άδει-

ας στον αιτούντα μηχανικό ή στη σύζυγο του. Η κυριότητα στο οικόπεδο θα πρέπει να αποδεικνύεται με συμ-
βολαιογραφικό έγγραφο που θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό μεταγραφής και ιδιοκτησίας. Αν η ιδιοκτησία
στο οικόπεδο είναι από κληρονομιά, είτε με διαθήκη είτε από το νόμο (εξ’ αδιαθέτου), θα προσκομίζεται πι-
στοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι έχει υποβληθεί η δήλωση φόρου κληρονομιών που υποβληθεί η δήλω-
ση φόρου κληρονομιών που προβλέπεται από το νόμο και πιστοποιητικό του υποθηκοφυλακείου ότι δεν έγι-
νε μεταβίβαση σε τρίτο, όπως επίσης και αντίγραφο της διαθήκης που δημοσιεύθηκε, όταν η κληρονομιά
προέρχεται από διαθήκη.

β) Η οικοδομή που πρόκειται να ανεγερθεί προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του .,αιτούντος μηχανικού.
γ) Ο αιτών μηχανικός δεν έχει τύχει μέχρι τότε άλλης τέτοιας απαλλαγής.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις β’ και γ’ θα πρέπει να υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. τα εξής δικαιολογητικά: ί) υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές (β’ και γ’), ο προϋπολογισμός δαπάνης θεωρημένος
από το πολεοδομικό γραφείο. Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του φορολο-
γουμένου (σχετ. Ε. 7427/ΠΟΛ 171/16.6.1972 διαταγή)

ΌΌτταανν  ααρρχχιιττέέκκττοοννααςς  --  μμηηχχααννιικκόόςς  εεκκπποοννεείί  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη  σσεε  οοιικκοοδδοομμήή  ((ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττοουυ))  δδεενν  εεκκδδίίδδεεττααιι  ΑΑ..ΠΠ..ΥΥ..-
Μηχανικός έχει στην κυριότητα του σε ποσοστό 100% ένα οικόπεδο και θα εκδώσει οικοδομική άδεια με τίτλο «Νέα
τριώροφη οικοδομή επί Pilotis με ισόγειο κατάστημα, υπόγειο και δώμα».
Από την Ε. 7427/ΠΟΛ 171/16.6.1972 διαταγή προκύπτει ότι είναι δυνατό να υπάρξει απαλλαγή από τον προκαταβλη-
τέο φόρο εισοδήματος στο ποσό της νόμιμης αμοιβής αρχιτέκτονα - μηχανικού για την εκπόνηση μελέτης και επί-
βλεψης από τον ίδιο, ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας 100% του ίδιου, μμόόννοο  όόμμωωςς  γγιιαα  ττοο  πποοσσόό  ττηηςς
ααμμοοιιββήήςς  πποουυ  ααννααλλοογγεείί  σσττοο  ττμμήήμμαα  της οικοδομής ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  γγιιαα  ιιδδιιοοκκααττοοίίκκηησσηη  και εφόσον συντρέ-
χουν (σωρευτικά) οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την διαταγή αυτήν.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2 του Κ.Β.Σ. στις περιπτώσεις εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης από αρχιτέκτονα - μη-
χανικό δικής του οικοδομής (ιδιοκτησίας του) δεν απαιτείται έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας (Α.Π.Υ.) δεδομέ-
νου ότι δεν λαμβάνει χώρα συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο (σχετ. 1002369/1628/Α0012/ 28.12.2004 έγγραφο).
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ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννααγγννώώρριισσηη  ττηηςς  κκυυρριιόόττηηττααςς  οοιικκοοππέέδδοουυ  λλόόγγωω  χχρρηησσηηκκττηησσίίααςς  ααππααιιττεείίττααιι  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  μμεεττααγγρρααφφήήςς  γγιιαα  ττηηνν
ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ττοονν  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο..-- Μηχανικός πρόκειται να ανεγείρει εξοχική κατοικία σε οικόπεδο, η κυ-
ριότητα του επί του οποίου δεν αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο αλλά με πιστοποιητικό χρησικτησίας
το οποίο εκδόθηκε από το Δήμο εντός του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, χωρίς περαιτέρω ο εν λόγο τίτλος να συνο-
δεύεται από πιστοποιητικό μεταγραφής.
Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής φόρου επί της νόμιμης
αμοιβής για εκπόνηση μελέτης και σχεδίων για την πιο πάνω οικοδομή, σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 52 του
Κ.Φ.Ε., καθόσον η κυριότητά του επί του οικοπέδου δεν αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού μεταγρα-
φής, το οποίο ρητά απαιτείται ως προϋπόθεση για την απαλλαγή από την καταβολή του εν λόγω φόρου, σύμφωνα με
την ΠΟΛ 171/ 1972 εγκύκλιο (σχετ. 1013957/230/Α0012/9.2.2005 έγγραφο).

ΌΌτταανν  οο  έέννααςς  ττωωνν  σσυυζζύύγγωωνν  έέχχεειι  ττύύχχεειι  ααππααλλλλααγγήήςς  ααππόό  ττοονν  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο  γγιιαα  ττηη  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη  ααννέέγγεερρ--
σσηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  ττοουυ  ήή  ττηηςς  γγυυννααίίκκααςς  ττοουυ,,  οο  άάλλλλοοςς  σσύύζζυυγγοοςς  δδεενν  δδιικκααιιοούύττααιι  ααππααλλλλααγγήή--  Στην περίπτωση
που ο ένας των συζύγων έχει ήδη τύχει απαλλαγής του προκαταβλητέου φόρου για δευτερεύουσα κατοικία σύμφω-
να με την Ε. 7427/ΠΟΑ 171/16.6.1972 διαταγή, ο άλλος σύζυγος επίσης αρχιτέκτονας ή μηχανικός δεν δικαιούται
απαλλαγή από τον προκαταβλητέο φόρο εισοδήματος για τη μελέτη ανέγερσης άλλης κατοικίας (σχετ. 1071750/
1475/Α0012/18.7.1996 έγγραφο).

ΗΗ  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ττοονν  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο  γγιιαα  ττηη  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη  ααννέέγγεερρσσηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  ττοουυ  ααρρ--
χχιιττέέκκττοονναα  ήή  μμηηχχααννιικκοούύ  ήή  ττηηςς  γγυυννααίίκκααςς  ττοουυ  ιισσχχύύεειι,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  αανν  ηη  οοιικκοοδδοομμήή  θθαα  εείίννααιι  κκύύρριιαα  κκααττοοιικκίίαα  ήή  δδεευυττεερρεεύύοουυ--
σσαα..--  Στην περίπτωση που ο ένας των συζύγων έχει ήδη τύχει απαλλαγής του προκαταβλητέου φόρου για δευτερεύ-
ουσα κατοικία σύμφωνα με την Ε. 7427/ΠΟΛ 171/16.6.1972 διαταγή, ο άλλος σύζυγος επίσης αρχιτέκτονας ή μηχα-
νικός δεν δικαιούται απαλλαγή από τον προκαταβλητέο φόρο εισοδήματος για τη μελέτη ανέγερσης άλλης κατοι-
κίας (σχετ. 1071750/1475/ Α0012/18.7.1996 έγγραφο).

ΗΗ  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ττοονν  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο  γγιιαα  ττηη  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη  ααννέέγγεερρσσηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  ττοουυ  ααρρ--
χχιιττέέκκττοονναα  ήή  μμηηχχααννιικκοούύ  ήή  ττηηςς γγυυννααίίκκααςς  ττοουυ  ιισσχχύύεειι,,  κκααιι  όότταανν  ααυυττόόςς  εείίννααιι  μμόόννιιμμοοςς  κκάάττοοιικκοοςς  εεξξωωττεερριικκοούύ..--  Από τις προ-
ϋποθέσεις της Ε. 7427/ΠΟΛ 171/16.6.1972 διαταγής δεν απαιτείται ο μηχανικός που θα εκπονήσει τη μελέτη να εί-
ναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, ούτε να ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια ο αρχιτέκτο-
νας ή μηχανικός που είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού για την εκπόνηση μελέτης ανέγερσης ιδιόκτητης οικοδο-
μής στην Ελλάδα απαλλάσσεται από τον προκαταβλητέο φόρο εισοδήματος με τις προϋποθέσεις της διαταγής αυ-
τής (σχετ. Φ. 146/8.4.1985 έγγραφο).

ΗΗ  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ττοονν  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο  γγιιαα  ττηη  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη  ααννέέγγεερρσσηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  ττοουυ
ααρρχχιιττέέκκττοονναα  ήή  μμηηχχααννιικκοούύ  ή ττηηςς  γγυυννααίίκκααςς  ττοουυ  ιισσχχύύεειι,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  αανν  ααυυττόόςς  εείίννααιι  εελλεεύύθθεερροοςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίααςς  ήή
υυππάάλλλληηλλοοςς.- Στην Ε. 7427/ΠΟΛ 171/1972 διαταγή δεν γίνεται διάκριση αν ο μηχανικός είναι ελεύθερος επαγ-
γελματίας ή υπάλληλος (δημόσιος ή ιδιωτικός), προκειμένου να απαλλαχθεί από τον προκαταβλητέο φόρο.
Επομένως εφόσον υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις σύμφωνα με αυτή τη διαταγή, ο μηχανικός ελεύθερος
επαγγελματίας ή δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος δεν οφείλει προκαταβλητέο φόρο (σχετ.
1100872/1945/Α0012/17.9.1996 έγγραφο).

ΗΗ  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ττοονν  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο  γγιιαα  ττηη  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη  ααννέέγγεερρσσηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  ττοουυ  ααρρ--
χχιιττέέκκττοονναα  ήή  μμηηχχααννιικκοούύ  ήή  ττηηςς  γγυυννααίίκκααςς  ττοουυ  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  μμέέγγεεθθοοςς  ττηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς..-- Δεν υπάρχει υποχρέ-
ωση προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος για το ποσό της αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα της οικοδομής το οποίο
θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του μηχανικού και της οικογένειας του σύμφωνη με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της Ε..  7427/ΠΟΛ 171/1972 διαταγής ανεξάρτητα από το μέγεθος του (επιφάνεια, αριθμός
ορόφων) (σχετ. π 8029/ 16.12.1986 έγγραφο). 

ΜΜηηχχααννοολλόόγγοοςς  --  ηηλλεεκκττρροολλόόγγοοςς  ήή  πποολλιιττιικκόόςς  μμηηχχααννιικκόόςς  ήή  υυπποομμηηχχααννιικκόόςς  πποουυ  εεκκπποοννεείί  μμεελλέέττηη  γγιιαα  κκααττοοιικκίίαα  πποουυ  θθαα  ιιδδιιοο--
κκααττοοιικκήήσσεειι  υυππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  δδεενν  οοφφεείίλλεειι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο..--  Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η εγκύκλιος
Ε. 7427/ΠΟΛ 171/16.6.1972 ισχύει ανάλογα και για τους μηχανολόγους - ηλεκτρολόγους και πολιτικούς μηχανι-
κούς. Για την ταυτότητα του λόγου η πιο πάνω εγκύκλιος ισχύει ανάλογα και για τους πολιτικούς υπομηχανικούς
(σχετ. Τ. 566/3.4.1987).

ΆΆλλλλεεςς  εερργγαασσίίεεςς  ααρρχχιιττέέκκττοονναα  ήή  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  υυππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  δδεενν  οοφφεείίλλεεττααιι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοοςς  φφόόρροοςς..--
Όπως έχει γίνει διοικητικά δεκτό, η Ε. 7427/ΠΟΛ 171/16.6.1972 διαταγή, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενες σε
αυτήν προϋποθέσεις, ισχύει ανάλογα σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης για:
α) Την αποκατάσταση και ανέγερση προσθήκης σε ιδιόκτητο διατηρητέο κτίριο (σχετ. 2418/10.12.1987 έγγραφο).
β) Την αντικατάσταση στέγης και ανέγερση προσθήκης σε ιδιόκτητη οικοδομή (σχετ. Γ. 18/12.2.1988 έγγραφο).
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γ) Την ανακατασκευή και επισκευή διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας του / της συζύγου της εκπονήσαντος τη
σχετική μελέτη μηχανικού (σχετ. 1091366/1322/ Α0012/13.7. 1993 έγγραφο).

δ) Την κατεδάφιση παλιού κτίσματος που βρίσκεται στο οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί νέα οικοδομή (σχετ.
1033381/535/Α0012/3.7.1992 έγγραφο).

ε) Την ανακατασκευή παλιάς οικίας (σχετ. 1047060/810/Α0012/3.6.1991 έγγραφο).
στ) Την προσθήκη τμήματος Α’ ορόφου σε υπάρχον ισόγειο ιδιοκτησίας του συζύγου με σκοπό τη δημιουργία ενιαί-

ας κατοικίας (μεζονέτας), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για ιιδδιιοοκκααττοοίίκκηησσηη (σχετ. 1096672/2220/Α0012/29.9.1995
έγγραφο).

ζ) Τα συμπληρώματα οικοδομής. Στην έννοια της οικοδομής περιλαμβάνονται, και τα συμπληρώματα αυτής, όπως
κολυμβητική δεξαμενή, διαμόρφωση χώρων με άνθη κ.λπ. Συνεπώς αν ηη  οοιικκοοδδοομμήή  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ωωςς  κκααττοοιι--
κκίίαα  του μηχανικού, το ποσό της αμοιβής που οποία αναλογεί στο τμήμα της μελέτης που αφορά τα συμπλήρω-
μα^ χώρων κ.λπ.) δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (σχετ. 1038762/383/Α0012 /17.4.1989 έγγραφο).

ΜΜηηχχααννιικκόόςς  πποουυ  εεκκπποοννεείί  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππιιββλλέέππεειι  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  δδιικκόό  ττοουυ  κκααιι  ττηηςς  σσυυζζύύγγοουυ  ττοουυ
υυππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  δδεενν  οοφφεείίλλεειι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο  γγιιαα  ττμμήήμμαα  ττηηςς  ννόόμμιιμμηηςς  ααμμοοιιββήήςς  ττοουυ..--  Είναι δυνατό να υπάρξει
απαλλαγή από τον προκαταβλητέο φόρο εισοδήματος στο ποσό της νόμιμης αμοιβής πολιτικού μηχανικού για την
εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης από τον ίδιο για ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας 50% του ιδίου και
50% της συζύγου του, μόνο όμως για το ποσό της αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα της οικοδομής το οποίο θα χρη-
σιμοποιηθεί για ιδιοκατοίκηση συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Ε. 7427/ΠΟΛ 171/16.6.72 διαταγής (σχετ.
1061305/1724/Α0012/22.7.2004 έγγραφο).

ΟΟ  ππρροοκκααττααββλληηθθεείίςς  φφόόρροοςς  μμηηχχααννιικκοούύ  εεππίί  ααμμοοιιββήήςς  γγιιαα  μμεελλέέττηη  --εεππίίββλλεεψψηη  ιιδδιιόόκκττηηττηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς,,  πποουυ  κκααττααββλλήήθθηηκκεε
χχωωρρίίςς  νναα  οοφφεείίλλεεττααιι,,  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  μμεε  ττηηνν  δδήήλλωωσσηη  φφοορροολλοογγίίααςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  ττοουυ..--  Μηχανικός για την εκπόνηση της
μελέτης και την ανάληψη της επίβλεψης για την ανέγερση ιδιόκτητης οικοδομής (κατοικίας) σε οικόπεδο που ανή-
κει κατά 50% σε αυτόν 50% στη σσύύζζυυγγοο  του, κατέβαλε προκαταβολή φόρου εισοδήματος 10% της αμοιβής του πριν
την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Σύμφωνα με την 1148245/1968/Α0012/ΠΟΛ 372/7.12.1993 διαταγή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μηχανικός ανα-
λαμβάνει χωρίς αντάλλαγμα την εκπόνηση μελέτης και την επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας
τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) και με την επιφύλαξη των §§ 4 και 5 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., το ποσό της νό-
μιμης αμοιβής δδεενν  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  γγιιαα  ττοονν  μμηηχχααννιικκόό,,  οούύττεε  υυππάάρρχχεειι  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ππρροοκκααττααββοολλήήςς  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήμμαα--
ττοοςς,,  ααλλλλάά  υυππάάρρχχεειι  υυπποοχχρρέέωωσσηη  υυπποοββοολλήήςς  δδήήλλωωσσηηςς  άάττυυππηηςς  δδωωρρεεάάςς, η οποία θα υποβάλλεται πριν από τη δήλωση προ-
καταβλητέου εισοδήματος του μηχανικού και αντίγραφο θα επισυνάπτεται στη δήλωση προκαταβλητέου φόρου.
Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον δεν εισέπραξε αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης ανέγερσης της οικοδομής, την
οποία ανέγειρε όχι για να πουλήσει αλλά για να χρησιμοποιήσει για κατοικία, δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι
από την εργασία αυτού απόκτησε εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τον ΚΦΕ. Βέβαια το θέμα αυτό
είναι πραγματικό και σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ανάγεται στην αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. ή, σε περίπτωση αμφισβήτησης, στα διοικητικά δικαστήρια. Συνεπώς ο φόρος 10% επί της νόμιμης αμοιβής
μελέτης και επίβλεψης ανέγερσης ιδιόκτητης οικοδομής που προσέβαλε, θα του επιστραφεί με την εκκαθάριση της
ετήσιας δήλωσης του φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2005, στην οποία τον αναγράφει, συμψηφιζόμενος με
το συνολικό φόρο που θα προκύψει στο συνολικό εισοδήματος του, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην
προηγούμενη παράγραφο.

ΑΑππααλλλλααγγήή  ααππόό  ττοονν  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο  γγιιαα  εεκκππόόννηησσηη  χχωωρρίίςς  ααννττάάλλλλααγγμμαα  μμεελλέέττηηςς--  εεππίίββλλεεψψηηςς  σσεε  ααννέέγγεερρσσηη  οοιικκοο--
δδοομμήήςς  ττρρίίττωωνν

ΓΓιιαα  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  κκααττεεδδάάφφιισσηηςς  ππααλλααιιοούύ  κκττίίσσμμααττοοςς  κκααιι  ααννέέγγεερρσσηηςς  ννέέοουυ,,  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  σσυυννιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  --  κκααττάά  ψψιιλλήή
κκυυρριιόόττηητταα  --  ττοουυ  μμηηχχααννιικκοούύ  κκααιι  ττωωνν  ααδδεελλφφώώνν  ττοουυ,,  χχωωρρίίςς  ααμμοοιιββήή,,  οοιι  ααδδεελλφφοοίί  ττοουυ  θθαα  υυππααχχθθοούύνν  σσεε  φφόόρροο  δδωωρρεεάάςς..--  Από
την Ε. 7427/ΠΟΛ 171/16.6.1972 εγκύκλιο προκύπτει ότι ο μηχανικός που θα εκπονήσει τη μελέτη για ανέγερση κα-
τοικίας σε οικόπεδο, του οποίου έχει την ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό 33,3%, δεν δικαιούται; απαλλαγή από τον
προκαταβλητέο φόρο εισοδήματος για το ποσό της αμοιβής της μελέτης που του αναλογεί γιατί δεν πληρούνται (σω-
ρευτικά) οι προϋποθέσεις απαλλαγής της εγκυκλίου αυτής.
Όσον αφορά για το ποσό της αμοιβής μελέτης που αναλογεί στις αδελφές και το οποίο δε θα εισπράξει, μπορεί να
μη φορολογηθεί γι’ αυτό και νναα  μμηηνν  ππλληηρρώώσσεειι  ππρροοκκααττααββοολλήή  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  εεάάνν  υυπποοββλληηθθεείί  δδήήλλωωσσηη  άάττυυππηηςς
δδωωρρεεάάςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  δδήήλλωωσσηη  ππρροοκκααττααββλληηττέέοουυ  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  μμηηχχααννιικκοούύ (σχετ 1148245/1968/Α0012/ΠΟΛ
1372/1993 διαταγή).

Περαιτέρω, στην ως άνω ΠΟΛ 1372/1993, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που εκπονείται μελέτη και ασκείται
επίβλεψη στην ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) από μηχανι-
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κούς χωρίς αντάλλαγμα, αντικείμενο φορολογίας θα αποτελέσει η ωφέλεια η οποία θα αποκτηθεί από τη μη κατα-
βολή της παραπάνω δαπάνης για αμοιβή, αφού η δαπάνη αυτή έχει όλα τα εννοιολογικά στοιχεία της δωρεάς (άτυ-
πης) προς αυτούς (τους τρίτους) και συνεπώς θα υπαχθεί σε φόρο δωρεάς, σύμφωνα με τον ν. 2961/ 2001.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο μηχανικός, ο οποίος θα αναλάβει την επίβλεψη κατεδάφισης παλαιού κτίσματος και
ανέγερσης νέου σε οικόπεδο συνιδιοκτησίας - κατά ψιλή κυριότητα - δικής του και των αδελφών του, δεν θα ει-
σπράξει αμοιβή για την εργασία του αυτή. Οι αδελφές του επομένως αποκτούν ωφέλεια από τη μη καταβολή αμοι-
βής, οπότε πληρούνται τα εννοιολογικά στοιχεία της (άτυπης) δωρεάς.
Έτσι, εν προκειμένω, οι αδελφές θα υπαχθούν σε φόρο δωρεάς, εφόσον προκύπτει λόγω ποσού και σε κάθε περί-
πτωση θα υποβληθεί από τις δωρεοδόχους η οικεία δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (άρθρα 34 επ. και 85 επ. ν,
2961/2001) 1100306/1849/Α0012/21.10.2005 έγγραφο).

ΜΜηηχχααννιικκόόςς  --  δδηημμόόσσιιοοςς  υυππάάλλλληηλλοοςς  πποουυ  εεκκπποοννεείί  χχωωρρίίςς  ααννττάάλλλλααγγμμαα  γγιιαα  ττηηνν  μμηηττέέρραα  ττοουυ  κκττηημμααττοολλοογγιικκόό  δδιιάάγγρρααμμμμαα  δδεενν
οοφφεείίλλεειι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο  ααλλλλάά  φφόόρροο  δδωωρρεεάάςς..--  Μηχανικός - δημόσιος υπάλληλος εκπόνησε κτηματολογικό
διάγραμμα για λογαριασμό της μητέρας του, προκειμένου να εξεταστεί από τη Δ/νση Πολεοδομίας της Νομαρχίας
Θεσσαλονίκης το ενδεχόμενο κατάργησης αναγκαστικής προσκύρωσης με πράξη εφαρμογής σε οικόπεδο ιδιοκτη-
σίας της. Δεδομένου ότι είναι μηχανικός - δημόσιος υπάλληλος και κατόπιν σχετικής άδειας της υπηρεσίας του εκ-
πόνησε τη μελέτη αυτή χωρίς αντάλλαγμα, το ποσό της νόμιμης αμοιβής του δεν αποτελεί γι’ αυτόν εισόδημα και δεν
υπάρχει υποχρέωση προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος, εφόσον στη δήλωση προκαταβλητέου φόρου επισυνά-
ψει αντίγραφο δήλωσης άτυπης δωρεάς προς τη μητέρα του (σχετ. 1089461/1448/Α0012/16.10.1998 έγγραφο).

ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννααςς  ήή  μμηηχχααννιικκόόςς  πποουυ  εεκκπποοννεείί  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππιιββλλέέππεειι  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  οοιικκοοδδοομμήήςς  δδωωρρεεάάνν  δδεενν  οοφφεείίλλεειι  ππρροοκκαα--
ττααββλληηττέέοο  φφόόρροο  ααλλλλάά  οοφφεείίλλεεττααιι  φφόόρροοςς δδωωρρεεάάςς..-- Στην πράξη παρουσιάζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες μηχανι-
κοί αναλαμβάνουν χωρίς αντάλλαγμα την εκπόνηση μελέτης και την επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής σε οικόπεδο
ιδιοκτησίας τρίτων, όπως της συζύγου τους, των ανήλικων ή ενήλικων τέκνων τους, λοιπών συγγενικών τους προ-
σώπων, εταιριών κάθε μορφής στις οποίες είτε συμμετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι είτε όχι κ.λπ. Στις περιπτώσεις
αυτές και με την επιφύλαξη των §§ 4 και 5 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε το ποσό της νόμιμης αμοιβής δεν αποτελεί ει-
σόδημα για το μηχανικό, ούτε υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος, αλλά υπάρχει υποχρέωση
υποβολής δήλωσης άτυπης δωρεάς, η οποία θα υποβάλλεται πριν από τη δήλωση προκαταβλητέου φόρου εισοδή-
ματος του μηχανικού και αντίγραφο της θα επισυνάπτεται στη δήλωση προκαταβλητέου φόρου (σχετ.
1148245/1968/Α0012/ΠΟΛ 1372/7.12.1993 διαταγή και 1025219/435/Α0012/ 26.4.1995 έγγραφο).

ΜΜηηχχααννιικκόόςς  πποουυ  εεκκπποοννεείί  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππιιββλλέέππεειι  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  πποουυ  έέχχεειι  μμεε  ττοονν  ααδδεελλφφόό  ττοουυ  υυππόό
ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  δδεενν  οοφφεείίλλεειι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο..--  Ένα οικόπεδο ανήκει από κοινού σε μηχανικό και στον αδελφό
του. Σ’ αυτό πρόκειται να ανεγερθεί από κοινού οικοδομή η οποία θα αποτελείται από 2 διαμερίσματα. Το ένα από
αυτά θα χρησιμοποιήσει ο μηχανικός σαν κύρια κατοικία και το άλλο θα χρησιμοποιήσει ο αδερφός του σαν παρα-
θεριστική κατοικία. Ο μηχανικός για το ποσό της νόμιμης αμοιβής του λόγω εκπόνησης της μελέτης και της επίβλε-
ψης της ανέγερσης της οικοδομής που αναλογεί στο τμήμα του διαμερίσματος (50%) που θα κατοικήσει θα απαλ-
λαγεί από τον προκαταβλητέο φόρο εισοδήματος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Ε. 7427/ΠΟΛ 171/1972
διαταγής (σχετ. Κ. 8553/9.5.1988 έγγραφο).

ΜΜηηχχααννιικκόόςς  πποουυ  εεκκπποοννεείί  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππιιββλλέέππεειι  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  πποουυ  έέχχεειι  μμεε  ττοο  γγιιοο  ττοουυ  ήή  ττοουυςς
γγοοννεείίςς  ττοουυ  υυππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  δδεενν  οοφφεείίλλεειι  ππρροοκκααττααββλληηττέέοο  φφόόρροο..--  Για τη μελέτη ανέγερσης κατοικίας σε οικόπεδο
ιδιοκτησίας του μηχανικού και του γιου του δεν υπάρχει για το μηχανικό υποχρέωση καταβολής προκαταβλητέου
φόρου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Ε. 7427/ΠΟΛ 171/1972 διαταγής. Υπάρχει όμως υποχρέωση για το
ποσό της νόμιμης αμοιβής του που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του γιου του να υποβάλλει δδήήλλωωσσηη  άάττυυ--
ππηηςς  δδωωρρεεάάςς  ππρριινν  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  ππρροοκκααττααββλληηττέέοουυ  φφόόρροουυ, αντίγραφο της οποίας θα επισυνάψει μετά στη
δήλωση προκαταβλητέου φόρου. Ανάλογα ισχύουν και στην περίπτωση της μελέτης ανέγερσης διαμερίσματος σε
οικόπεδο ιδιοκτησίας του μηχανικού και των γονιών του (σχετ. 1100872/1945/Α0012 /17.9.1996 και
1043456/963/Α0012/31.5.2000 έγγραφα).
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Παρ. 1 ΥΥππόόχχρρεεοοιι  ήή  μμηη  σσεε  ππααρραακκρράάττηησσηη  φφόόρροουυ  γγεεννιικκάά

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς,,  ππρροομμήήθθεειιεεςς  κκ..λλππ..  πποουυ  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  δδηημμόόσσιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..,,  ττρράάππεεζζεεςς,,  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκ..λλππ..,,
όότταανν  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ηη  έέκκδδοοσσηη  σσττοοιιχχεείίοουυ  ΚΚ..ΒΒ..ΣΣ..  ααππόό  ττοο  δδιικκααιιοούύχχοο,,  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%..--  Σύμφωνα με την περί-
πτ. ε’ της § 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές (δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α.
και λοιπά ν.π.δ.δ., κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας δημόσιες επιχειρήσεις και πι-
στωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοι, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων
ανεξάρτητα από το σκοπό τους, κκααθθώώςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  εελλεεύύθθεερροοιι  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατη-
γορίας του Κ.Β.Σ, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε
τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα της § 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ν.π.δ.δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ν.π.ι.δ.,
επιτροπές, ενώσεις προσώπων, συνεταιρισμοί γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι ενώσεις αυτών), διάφορες
αμοιβές, υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σε ποσοστό 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής. Ο φόρος αυτός πα-
ρακρατείται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) προμήθειες β) μεσιτείες, γ) αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμι-
σθης υπηρεσίας και δ) ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις από τον Κ.Β.Σ. δεν ορίζεται η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο αυτών των αμοιβών.
Σημειώνεται ότι το ποσό του πιο πάνω παρακρατούμενου φόρου (20%) θα αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής
φόρου για τον επόμενο χρόνο (σχετ. Ε. 1290/ΠΟΛ 19/30.1.1985 και 1084047/1030/ΠΟΛ 1170/5.7.1989 διαταγές).

ΠΠααρραακκρράάττηησσηη  φφόόρροουυ  μμεε  σσυυννττεελλεεσσττήή  μμεεγγααλλύύττεερροο  ττοουυ  2200%%  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  γγίίννεειι..--  Με την § 20 του άρθρου 3 του ν.
2873/2000 καταργήθηκε η § 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., με την οποία οριζόταν ότι ο δικαιούχος των αμοιβών μπο-
ρούσε να ζητήσει την παρακράτηση φόρου με μεγαλύτερο συντελεστή στις προμήθειες, μεσιτείες ενοίκια αυτοκι-
νήτων, μηχανημάτων κ.λπ. Τα παραπάνω ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2001 και μετά (σχετ.
1036441/632/Α0012/ΠΟΛ 1099/6.4.2001 διαταγή).

ΣΣττηηνν  ππρροομμήήθθεειιαα  μμιισσθθωωττοούύ  εεκκττόόςς  ττοουυ  μμιισσθθοούύ  δδεενν  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς,,  εεφφόόσσοονν  εεκκδδίίδδεειι  θθεεωωρρηημμέέννοο  σσττοοιιχχεείίοο  ΚΚ..ΒΒ..ΣΣ..--
Μισθωτός επιχείρησης εκτός από το μισθό λαμβάνει παράλληλα και προμήθεια από την επιχείρηση με την οποία συ-
νεργάζεται για υπηρεσίες μη έμμισθης εργασίας που παρέχει. Στην προμήθεια αυτή δεν θα ενεργείται παρακράτηση
φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό αυτών των αμοιβών του, εφόσον κατά την είσπραξη τους εκδίδει το
προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. θεωρημένο αποδεικτικό στοιχείο (σχετ. 1017829/327/Α0012/ 23.2.2001 έγγραφο)

ΑΑμμοοιιββέέςς  πποουυ  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  κκααττοοίίκκοουυςς  ααλλλλοοδδααππήής

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ααλλλλοοδδααππώώνν  ααξξιιοολλοογγηηττώώνν  --  κκρριιττώώνν  γγιιαα  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσττοο  ΕΕΛΛΑΑ..  ΔΔηημμόόσσιιοο  σσττηηνν  ααλλλλοοδδααππήή  δδεενν  ππααρραακκρρααττεείίττααιι
φφόόρροοςς..- Στις αμοιβές που καταβάλλει το Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε πανεπιστημιακούς αξιολογη-
τές - κριτές του εξωτερικού, κατοίκους αλλοδαπής, εφόσον προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην αλλοδαπή, δεν
υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. 1115871/
1902/Α0012/28.12.2001 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  πποουυ  κκααττααββάάλλλλοονντταα»»  σσεε  εελλεεύύθθεερροο  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  κκάάττοοιικκοο  ααλλλλοοδδααππήήςς  δδεενν  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς..-- Επιχεί-
ρηση θα καταβάλει αμοιβές σε συνεργάτη της κάτοικο εξωτερικού για παροχή υπηρεσιών στην αλλοδαπή μέσα στα
πλαίσια του συμβολαίου που συνάφθηκε με την Παγκόσμια Τράπεζα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στη Λιθουανία.

Θ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εφόσον ο συνεργάτης της επιχείρησης, κάτοικος αλλοδαπής (ελεύθερος επαγγελματίας), προσφέρει τις υπηρεσίες
του στην αλλοδαπή, δεν φορολογείται στην Ελλάδα και δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος
σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 2 και την § 1 άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. 1009374/170/Α0012/28.1.2002 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ηηλλεεκκττρροολλόόγγοουυ  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσεε  εελλλληηννιικκήή  ππρρεεσσββεείίαα  σσττηηνν  ααλλλλοοδδααππήή  δδεενν  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόό--
ρροοςς..- Ελεύθερος επαγγελματίας (ηλεκτρολόγος μηχανικός) πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην Πρεσβεία της Ελλά-
δας στο Κάιρο με απευθείας ανάθεση από αυτή, για τις οποίες του καταβλήθηκαν αμοιβές σε ξένο νόμισμα (λίρες
Αιγύπτου) μετά από έγκριση του Υπ. Εξωτερικών σύμφωνα με την περίπτ. α’ της § 3 του άρθρου 148 του ν. 2594/1998.
Επειδή το εισόδημα αυτό δεν αποκτήθηκε στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου (σχετ.
1084956/1662/Α0012/16.11.2000 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  μμηηχχααννοολλόόγγοουυ  --  μμηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  μμεελλέέττεεςς  σσττιιςς  ψψηηφφιιαακκέέςς  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννίίεεςς  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς
δδεενν  ααππααιιττεείίττααιι  θθεεώώρρηησσηη  ήή  άάδδεειιαα  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%..-- Ινστιτούτο που λειτουργεί στο Πολυτεχνείο της Κρή-
της ως ν.π.ι.δ. πρέπει να προβεί σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. σε παρακράτηση φόρου με συντελε-
στή 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής που καταβάλλει σε μηχανολόγο - μηχανικό που ασκεί το ελευθέριο
επάγγελμα του παράλληλα με την έμμισθη εργασία του, για τις ηλεκτρονικές μελέτες που εκπονεί πάνω στις ψηφια-
κές τηλεπικοινωνίες, για τις οποίες μελέτες δεν προβλέπεται θεώρηση ή χορήγηση άδειας από αρμόδια υπηρεσία
(σχετ. 1110490/2106/Α0012/4.12.2000 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  δδαασσοολλόόγγωωνν  γγιιαα  δδαασσιικκέέςς  μμεελλέέττεεςς  κκ..λλππ..  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%..-- Σύμφωνα με την 700/1992 γνωμο-
δότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου η § 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών για δασι-
κές μελέτες κ.λπ. που εκπονούνται από δασολόγους. Επομένως κατά την καταβολή αμοιβών στους δασολόγους για
την εκπόνηση μελετών της ειδικότητας τους πρέπει να παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% σύμφωνα με το άρ-
θρο 58 του Κ.Φ.Ε. Σημειώνεται ότι μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
(μελέτες που αναφέρονται στο π.δ. 541/1978) μπορούν να εκπονηθούν και από αρχιτέκτονα μηχανικό και από δασο-
λόγο (σχετ. 1110719/1782/Α0012/ΠΟΛ 1194/20.5.1993 διαταγή).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  γγεεωωλλόόγγωωνν  --  μμεελλεεττηηττώώνν  γγιιαα  γγεεωωλλοογγιικκέέςς  μμεελλέέττεεςς  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%..-- Η § 4 του άρθρου 52 του
Κ.Φ.Ε. δεν εφαρμόζεται επί των αμοιβών για γεωλογικές μελέτες που εκπονούνται από γεωλόγους μελετητές και
επί των αμοιβών αυτών έχει εφαρμογή το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε., με βάση το οποίο παρακρατείται φόρος με συντελε-
στή 20% στο ακαθάριστο ποσό τους (σχετ. 1123227/2271/Α0012 /8.12.1994 έγγραφο).

ΣΣττηηνν  ααμμοοιιββήή  εελλεευυθθέέρριιοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  γγιιαα  εεκκππόόννηησσηη  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς  μμεελλέέττηηςς  πποουυ  δδεενν  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  θθεεώώρρηησσηη  ππαα--
ρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%..-- Η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης δεν θεωρείται εκπόνηση έργων οδοποιίας, αλλά
κατατάσσεται στα έργα «οποιασδήποτε άλλης φύσης», τα οποία, προκειμένου να υπαχθούν σε προκαταβολή φόρου
10% σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κ.Φ.Ε., πρέπει να θεωρηθούν από την αρμόδια αρχή. Επειδή στην συγκεκριμένη
περίπτωση Ο.Τ.Α. κατέβαλε σε ελεύθερο επαγγελματία αμοιβή για την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης που δεν
υπόκειται σε θεώρηση, η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να υπαχθεί σε προκαταβολή φόρου του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε., αλ-
λά θα έχει εφαρμογή η περίπτ. α’ της § 1 του άρθρου 58 αυτού του Κώδικα, οπότε θα γίνει παρακράτηση φόρου 20%
στο ακαθάριστο ποσό αυτής (σχετ. 1090172/2148/Α0012/19.2.1992 έγγραφο).

ΑΑμμοοιιββέέςς  σσυυγγγγρρααφφέέωωνν  --  κκααθθηηγγηηττώώνν

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  σσυυγγγγρρααφφέέωωνν  --  κκααθθηηγγηηττώώνν  κκααιι  υυφφηηγγηηττώώνν  ττωωνν  ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ..  γγιιαα  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  σσυυγγγγρρααμμμμάάττωωνν  ττοουυςς  σσττοο  ΥΥππ..
ΠΠααιιδδεείίααςς  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%.- Στο ποσό που καταβάλλεται στους συγγραφείς καθηγητές και υφηγητές των
Α.Ε.Ι. για τη διάθεση από αυτούς στο Υπ. Παιδείας των πανεπιστημιακών τους συγγραμμάτων, που θα διατεθούν στη
συνέχεια από αυτό δωρεάν στους σπουδαστές και φοιτητές των ιδρυμάτων αυτών, παρακρατείται φόρος με ποσο-
στό 20% σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. Π. 2637πε/10.3.1979 και Μ. 676/9.8.1988 έγγραφα).

ΣΣττηηνν  ααμμοοιιββήή  κκααθθηηγγηηττήή  ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..  σσυυγγγγρρααφφέέαα  --  εεκκδδόόττηη  ββιιββλλίίοουυ  πποουυ  ττοο  δδιιααθθέέττεειι  σσεε  ΥΥπποουυρργγεείίοο,,  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς
2200%%..--  Σύμφωνα με την 11217/ΠΟΛ 281/8.10.1971 διαταγή, οι πρόσοδοι που αποκτούν οι δημόσιοι υπάλληλοι από
την συγγραφή και διάθεση οποιασδήποτε φύσεως πονημάτων, αποτελούν γι’ αυτούς εισόδημα από υπηρεσίες ελευ-
θέριων επαγγελμάτων Συνεπώς, με βάση τα προαναφερόμενα, για την περίπτωση του καθηγητή Τ.Ε.Ι., που συγγρά-
φει - εκδίδει βιβλίο και διαθέτει αυτό στο Υπουργείο, κατά την καταβολή της αμοιβής θα ενεργείται παρακράτηση
φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό αυτής, σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (σχετ.
1055485/1094 /Α0012 /31.5.2005 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  σσυυγγγγρρααφφέέωωνν  γγιιαα  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ββιιββλλίίωωνν  ττοουυςς  σσττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%..--  Επειδή το εισόδη-
μα του συγγραφέα από τη διάθεση των βιβλίων του αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, στο ακαθάριστο
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ποσό της αμοιβής που καταβάλλει το Δημόσιο στο συγγραφέα για την αγορά βιβλίων του παρακρατείται σύμφωνα με
την § 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. φόρος με συντελεστή 20% (σχετ. 1134812/1814/Α0012/18.11.1993 έγγραφο).

ΣΣττηηνν  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ααλλλλοοδδααπποούύ  κκααθθηηγγηηττήή  γγιιαα  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  σσττοο  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΑΑθθηηννώώνν  ωωςς  εεππιισσκκέέππττηηςς  κκααθθηηγγηηττήήςς  ππαα--
ρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%..--  Καταρχήν και σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία στο ποσό της αποζημίωσης που θα
καταβληθεί στον επισκέπτη καθηγητή που θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με την ιδιότητα του επισκέπτη κα-
θηγητή και για χρονικό διάστημα από 1 έως 3 χρόνια πρέπει αν παρακρατείται σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 58
του Κ.Φ.Ε. φόρος με συντελεστή 20% (σχετ. 1016049/216/Α0012/ 21.8.1991 έγγραφο).

ΑΑμμοοιιββέέςς  εεττααιιρριιώώνν  πποουυ  αασσκκοούύνν  εελλεευυθθέέρριιοο  εεππάάγγγγεελλμμαα

ΣΣττηηνν  ααμμοοιιββήή  ΟΟ..ΕΕ..  γγιιαα  μμεελλέέττηη  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί  γγιιαα  άάλλλληη  εεττααιιρρίίαα  ααννάάδδοοχχοο  έέρργγοουυ  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%..

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ΟΟ..ΕΕ..  ήή  ΕΕ..ΕΕ..  ααππόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εελλεευυθθέέρριιοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  πποουυ  ππααρρέέχχοοννττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  δδιιαα  ττωωνν  μμεελλώώνν
ττηηςς  φφυυσσιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%.- Με την 2662/1970 απόφαση του Σ.τ.Ε., που κοινοποιήθηκε
με την Ε. 19942/ΠΟΛ 321/8.12.1970 διαταγή, έγινε δεκτό ότι το εισόδημα που αποκτά προσωπική εταιρία (Ο.Ε. ή
Ε.Ε.) που παρέχει υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος από τα κατονομαζόμενα στο άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. αποκλει-
στικά δια των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων μελών της φυσικών προσώπων ως εκ της ιδιότητας τους του ελεύθε-
ρου επαγγελματία χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Κατόπιν των ανωτέρω κατά την κα-
ταβολή αμοιβών σε προσωπική εταιρία θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, εφόσον ο κατα-
βάλλων τις αμοιβές είναι υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε. (σχετ.
1067462/1095/Α0012/25.8.1999 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ΟΟ..ΕΕ..  ααππόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εελλεευυθθέέρριιοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  πποουυ  ππααρρέέχχοοννττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  δδιιαα  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  φφυυ--
σσιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  αανν  ηη  ΟΟ..ΕΕ..  ααπποοκκττάά  κκααιι  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήή--
σσεειιςς.- Εφόσον κάποιο από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε. καταβάλει αμοιβές σε Ο.Ε. για παρο-
χή υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος από τα αναφερόμενα στο άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. και εφόσον αυτές οι υπηρε-
σίες παρέχονται δια των μελών της φυσικών προσώπων, τότε πρέπει να ενεργεί παρακράτηση φόρου 20% σύμφω-
να με το πρώτο άρθρο, ανεξάρτητα αν η εταιρία αυτή ασκεί και δραστηριότητες που υπάγονται στις εμπορικές επι-
χειρήσεις (σχετ. 1065810/1087 /Α0012/ 10.6.1998 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ΟΟ..ΕΕ..  ήή  ΕΕ..ΕΕ..  ααππόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εελλεευυθθέέρριιοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  πποουυ  δδεενν  ππααρρέέχχοοννττααιι  δδιιαα  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  φφυυσσιικκώώνν
ππρροοσσώώππωωνν  δδεενν  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς.- Στις περιπτώσεις που καταβάλλονται αμοιβές σε Ο.Ε. που παρέχει υπηρε-
σίες που ανάγονται στα κατονομαζόμενα επαγγέλματα του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. μέσω προσώπων που δεν είναι εταί-
ροι της, επειδή ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 58 αυτού του Κώδικα, καθόσον στην
περίπτωση αυτή δεν αποκτάται από την Ο.Ε. εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, αλλά από εμπορικές επιχειρή-
σεις, οπότε έχει εφαρμογή το άρθρο 55 του Κ.Φ.Ε. Στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το αν η Ο.Ε.
προσφέρει υπηρεσίες δια των εταίρων της ή όχι, οι υπόχρεοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την
επίλυση του θέματος (σχετ. 1074949/ 1421/Α0012/17.1.1991 έγγραφο). (Παρατήρηση: Βλέπε σχετικό προβληματι-
σμό του ΤΕΕ στο κεφάλαιο Εταιρίες Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ΟΟ..ΕΕ..  ήή  ΕΕ..ΕΕ..  ααππόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εελλεευυθθέέρριιοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  όόλλαα  τταα  μμέέλληη  εείίννααιι  ννοομμιικκάά  ππρρόόσσωωππαα
δδεενν  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς..--  Σύμφωνα με τη 2662/1970 απόφαση του Σ.τ.Ε., που κοινοποιήθηκε με την Ε. 19942/
ΠΟΑ 321/8.12.1970 διαταγή, για να θεωρηθεί ότι προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) αποκτά εισόδημα από ελευθέρια
επαγγέλματα, θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος δια των μελών της φυσικών προσώπων.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρέχονται υπηρεσίες σε Α.Ε. από Ο.Ε. και εφόσον όλα τα μέλη της Ο.Ε. είναι νομικά
πρόσωπα, δεν τίθεται θέμα παρακράτησης φόρου σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. 1048518/767/Α0012/
5.5.1994 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ΕΕ..ΕΕ..  γγιιαα  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττεεχχννιικκοούύ  σσύύμμββοουυλλοουυ  σσττοο  έέρργγοο  ΛΛεεωωφφόόρροουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  --  ΣΣππάάττωωνν  κκ..λλππ..  ππααρραακκρρααττεείίττααιι
φφόόρροοςς  2200%%..-- Από τη σχετική σύμβαση συγγραφής υποχρεώσεων του τεχνικού συμβούλου για την παροχή υπηρε-
σιών για το έργο ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σπάτων και του τμήματος Μεταμόρφωσης - Βαρυμπόμπης προ-
κύπτει ότι ο τεχνικός σύμβουλος είναι η Εταιρία «Ο» Ε.Ε, η δε εργασία παροχής υπηρεσίας του τεχνικού συμβού-
λου λόγω της φύσης της εργασίας αυτής εμπίπτει στην περίπτωση της παροχής υπηρεσίας από εμπειρογνώμονα.
Ύστερα από τα παραπάνω επί των σχετικών αμοιβών που καταβάλλονται θα ενεργείται παρακράτηση φόρου σε πο-
σοστό 20% σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. 1025966/ 374/Α0012/3.7.1991 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ΑΑ..ΕΕ..  ήή  ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..  ααππόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εελλεευυθθέέρριιοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  δδεενν  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς..--  Σύμφωνα με τη
251/1986 γνωμοδότηση της Συνέλευσης των Προϊσταμένων Νομικών Δ/νσεων, που έγινε δεκτή και κοινοποιήθηκε
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με τη Ν. 901/ΠΟΛ 240/17.7.1986 διαταγή, καθώς και σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. το εισόδημα της Ε.Π.Ε. ή το εισόδημα
της Α.Ε. φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια όταν καταβάλ-
λονται αμοιβές σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. της οποίας αντικείμενο εργασιών αποτελεί η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος,
δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20%, καθόσον η Α.Ε. και η Ε.Π.Ε. αποκτά εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις και έχει υποχρέωση έκδοσης θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. Επίσης δεν
υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου ούτε κατά το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 901/ΠΟΛ 240/17.7.1986 διαταγή)
(σχετ. 1148010/ 1974/Α0012πε/28.2.1994 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς  γγιιαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  μμεελλέέττηη  της οοπποοίίααςς  όόλλαα  τα μμέέλληη  εείίννααιι  ΑΑ..ΕΕ..  ήή//κκααιι  ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..  δδεενν  ππαα--
ρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς..  --  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2190/1920 και την § 1 του άρθρου 3 του ν. 3190/1955 οι εταιρίες
που λειτουργούν με τον τύπο της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε. είναι εμπορικές, έστω και αν ο σκοπός τους δεν είναι εμπορική
επιχείρηση. Αυτή η ιδιότητα δίνει στις πράξεις των εταιριών αυτών το χαρακτήρα των εμπορικών πράξεων, έστω και
αν αυτές είναι από τη φύση τους αστικές. Ενόψει των ανωτέρω, καθώς και των άρθρων 10 και 28 του Κ.Φ.Ε. κατά την
καταβολή αμοιβών σε κοινοπραξία της οποίας όλα τα μέλη είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για την κατάρτιση χρηματοοικονο-
μικής μελέτης δεν πρέπει να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου, καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή
το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε. Τούτο γιατί η κοινοπραξία αποκτά εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις επειδή όλα τα μέ-
λη της είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (σχετ. 1118011 /1655 /Α0012/ 17.9.1993 έγγραφο).

ΑΑμμοοιιββέέςς  κκοοιιννοοππρρααξξιιώώνν  σσυυμμββοούύλλωωνν

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς  γγιιαα  εερργγαασσίίεεςς  εεμμππεειιρροογγννώώμμοονναα  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%.- Επειδή σύμφωνα με την §
4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. οι κοινοπραξίες είναι υποκείμενα του φόρου και επειδή σύμφωνα με την § 1 του άρθρου
48 του ίδιου Κώδικα εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση, μετα-
ξύ άλλων, και του ελευθέριου επαγγέλματος του εμπειρογνώμονα, όταν καταβάλλονται σε κοινοπραξία τέτοιες
αμοιβές παρακρατείται σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. φόρος με συντελεστή 20% (σχετ. Π.
2260/6.10.1988 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς  ααππόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσυυμμββοούύλλοουυ  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ΜΜ..ΟΟ..ΠΠ..  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%..--  Από τη
σχετική σύμβαση συμβούλου για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης του Μ.Ο.Π. Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδας
προκύπτει ότι ο σύμβουλος είναι κοινοπραξία μεταξύ των γραφείων «Ε» Ε.Π.Ε., «G» LTD. και «Δ» Λ.Ε.Μ., η δε ερ-
γασία παροχής υπηρεσίας συμβούλου λόγω της φύσης της εργασίας αυτής εμπίπτει στην περίπτωση της παροχής
υπηρεσίας από εμπειρογνώμονα. Επομένως επί των αμοιβών που καταβάλλονται από το Ελλ. Δημόσιο στην κοινο-
πραξία αυτή υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου σε ποσοστό 20% σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 58 του
Κ.Φ.Ε. (σχετ. 1076970/941/Α0012/12.7.1989 έγγραφο).

ΣΣττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς  γγιιαα  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττεεχχννιικκοούύ  σσυυμμββοούύλλοουυ  σσττοο  έέρργγοο  ζζεεύύξξηηςς  ττοουυ  σσττεεννοούύ  ΡΡίίοουυ  --  ΑΑννττίίρρρριιοουυ  ππαα--
ρραακκρρααττεείίττααιι  φφόόρροοςς  2200%%..-- Από τη σχετική σύμβαση συγγραφής υποχρεώσεων του τεχνικού συμβούλου για την πα-
ροχή υπηρεσιών για το έργο ζεύξης του στενού μεταξύ Ρίου και Αντίρριου προκύπτει ότι ο τεχνικός σύμβουλος εί-
ναι κοινοπραξία μεταξύ των γραφείων «Ε» Τ.Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί και R, Ρ και Τ του Ηνωμένου Βασιλείου, η
δε εργασία παροχής υπηρεσίας του τεχνικού συμβούλου λόγω της φύσης της εργασίας αυτής εμπίπτει στην περί-
πτωση της παροχής υπηρεσίας από εμπειρογνώμονα. Επομένως επί των αμοιβών που καταβάλλονται θα ενεργεί-
ται παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 20% σύμφωνα με τις §§ 1 και 2 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. Π.
2260/6.10.1988 έγγραφο).

Στις αμοιβές κοινοπραξίας για υπηρεσίες συμβούλου για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ» πα-
ρακρατείται φόρος 20%.- Η εργασία παροχής υπηρεσίας συμβούλου για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «ΜΕΤΡΟ
ΑΘΗΝΑΣ» λόγω της φύσης της εργασίας αυτής εμπίπτει στην περίπτωση της παροχής υπηρεσίας από εμπειρογνώμο-
να. Επομένως επί των σχετικών αμοιβών που θα καταβάλλονται στην κοινοπραξία θα ενεργείται παρακράτηση φόρου
σε ποσοστό 20% σύμφωνα με τις §§ 1 και 2 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. 6717/332/1986/3.3.1987 έγγραφο).

Παρ. 2 Εκπτώσεις από το φόρο - επιστροφή φόρου

ΕΕκκππττώώσσεειιςς  ααππόό  ττοο  φφόόρροο

ΟΟιι  φφόόρροοιι πποουυ  ππρροοκκααττααββλλήήθθηηκκαανν  ήή  ππααρραακκρρααττήήθθηηκκαανν  εεκκππίίππττοουυνν  ααππόό  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  φφόόρροο.- 0 φόρος που προκαταβλή-
θηκε ή παρακρατήθηκε από το νομικό πρόσωπο κ.λπ. σύμφωνα με τα άρθρα 52, 54, 55 και 58 του Κ.Φ.Ε. στο εισό-
δημα που υπόκειται σε φόρο με βάση το άρθρο 10 εκπίπτει από το συνολικό ποσό του φόρου του υπόχρεου. Σε πε-
ρίπτωση εκτέλεσης τεχνικού έργου από εταιρία ή κοινοπραξία ο φόρος που προκαταβλήθηκε στο όνομα ενός από
τα μέλη εταιρίας ή κοινοπραξίας για έργο Δημοσίου κ.λπ. που κατασκευάζει η εταιρία ή κοινοπραξία εκπίπτει από
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το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα της εταιρίας ή κοινοπραξίας (σχετ.
1003200/99/ Α0012/18.1.1996 έγγραφο και 1018050/189 /Α0012/ΠΟΛ 1042/8.2.1993 διαταγή)

ΟΟ  φφόόρροοςς  2200%%  πποουυ  ππααρραακκρρααττήήθθηηκκεε,,  χχωωρρ55ςς  νναα  ααπποοδδοοθθεείί,,  εεκκππίίππττεειι  κκααττάά  ττηηνν  εεκκκκααθθάάρριισσηη  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  ττοουυ  δδιικκααιιοούύ--
χχοουυ  ττωωνν  ααμμοοιιββώώνν..--Σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 83 του Κ.Φ.Ε. όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση βεβαίωση, στην
οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Περαιτέρω από τη Διοίκηση έχει
γίνει δεκτό (σχετ. το 1074996/1479/Α0012/24.8.2005 έγγραφο) ότι εφόσον αυτός που κατέβαλε τις αμοιβές παρα-
κράτησε φόρο ή 20%, χωρίς να τον αποδώσει στο Δημόσιο, εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακρά-
τησης φόρου για το δικαιούχο των αμοιβών, τότε στην περίπτωση αυτή αφενός μόνο σε αυτόν θα γίνει ο σχετικός κα-
ταλογισμός του μη αποδοθέντος φόρο, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το ν. 2523/97, αφετέρου
ο παρακρατηθείς φόρος 20% συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
του δικαιούχου των αμοιβών, καθόσον απαιτείται μόνο η προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης. Εφόσον ο φόρος
παρακρατήθηκε από τον καταβάλλοντα τις αμοιβές, ο τελευταίος υποχρεούται αποκλειστικά για την απόδοση του
στο Δημόσιο. Συνεπώς εφόσον έχουν εκδοθεί οι ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου 20% για το δικαιούχο
των αμοιβών και αυτοί που έκαναν την παρακράτηση του φόρου δεν τον απέδωσαν, τότε ο παρακρατηθείς φόρος
20% θα συμψηφιστεί κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των
αμοιβών (σχετ. 1098734 /1817/Α0012/ 18.10.2005 έγγραφο).

Προκαταβλητέος φόρος που αποδόθηκε από πολιτικό μηχανικό για μελέτη εκτέλεσης ιδιωτικού έργου με τη χρησι-
μοποίηση ΑΦΜ της ΕΠΕ που συμμετέχει δύναται να εκπέσει από το φόρο για εισόδημα που αποκτά από την ατομι-
κή άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας για την οποία απέδωσε το 10% προκαταβλετέου φόρου υπό προϋ-
ποθέσεις (Σχετ. 1057566 / 1079 / 10-1-1999 έγγραφο).
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ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  --  ΚΚΥΥΡΡΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ

Παρ. 1 AA))  ΈΈλλεεγγχχοοςς

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει δικαίωμα: 
α) να προβαίνει στ οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα της ημέρας σε έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που βρίσκονται

στην επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογουμένου. 
Ο έλεγχος σε βιβλία Β’ κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) μπορεί να γίνει και στα γραφεία της Δ.Ο.Υ. μετά από έγ-
γραφη πρόσκληση. 

β) Να κατάσχει κατά την διάρκεια του ελέγχου βιβλία και λοιπά έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου, 
γ) να προβεί σε έρευνα στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία μετά από άδεια δικαστικής αρχής, 
δ) να αρνείται τη θεώρηση στοιχείων 1) εάν οι απαιτητές οφειλές υπερβαίνουν τα 6.000€ χωρίς προσαυξήσεις και

2) εάν δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος και παρακρατουμένων φόρων (ΦΠΑ, κλπ).

Παρ. 2 ΔΔιικκααιιώώμμαατταα  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννοουυ  ΥΥΠΠΕΕΕΕ  ((ππρρώώηηνν  ΣΣΔΔΟΟΕΕ))

Η υπηρεσία αυτή υπάγεται απ’ ευθείας στον υπουργό οικονομικών και συνεργάζεται και με άλλες αρχές για πράξεις
που τελούνται στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό. Για να γίνει έλεγχος πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει γρα-
πτή εντολή, η οποία και επιδεικνύεται. Η άρνηση ελέγχου αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η υπηρεσία αυτή έχει δικαίω-
μα να κάνει κρατήσεις, συλλήψεις, κατασχέσεις και προς τούτο διαθέτει ειδική νομική υπηρεσία.

Παρ. 3 ΚΚύύρροοςς  κκααιι  ΑΑπποοδδεειικκττιικκήή  δδύύννααμμηη  ββιιββλλίίωωνν  κκααιι  σσττοοιιχχεείίωωνν

Κατ’ αρχήν ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αναγνωρίζει τα δεδομένα των βιβλίων και των στοιχείων με
αξιοπιστία. Μικρές παρατυπίες και παραλείψεις δεν αμφισβητούν το κύρος αυτών. 
Η γενική αυτή αρχή κάμπτεται στην περίπτωση που τα βιβλία αιτιολογημένα κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή. 

ΑΑννεεππάάρρκκεειιαα  υυππάάρρχχεειι όταν αθροιστικά ή διαζευτικά 
Τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία ή στοιχεία του ΚΒΣ κατά τρόπο διαφορετικό από τις διατάξεις του Κώδικα
Λαμβάνει εικονικό στοιχείο 
Εξοφλεί τιμολόγια αξία άνω των 15.000€ χωρίς τραπεζική ή δίγραμμη επιταγή

ΑΑννεεππάάρρκκεειιαα  δδεενν  υυππάάρρχχεειι όταν:
Η απώλεια βιβλίων ή στοιχείων οφείλεται σε ανώτερη βία (πυρακϊά κλπ) εφόσον έγινε γνωστοποίηση στον Προϊστά-
μενο της Δ.Ο.Υ. εντός του επόμενου μήνα.
Παρατυπίες και παραλείψεις που έγιναν από συγνωστή πλάνη και καθιστούν τον έλεγχο απλώς δυσχερή και όχι αδύνατο. 
Ο έλεγχος να είναι δυνατόν να γίνει από άλλα επίσημα στοιχεία 
Γενικά ανεπάρκεια υπάρχει όταν είναι αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις, σχετικά μεγάλης έκτασης παρατυπίας

ΑΑνναακκρρίίββεειιαα  υυππάάρρχχεειι::
Δεν εμφανίζει στα βιβλία έσοδα ή έξοδα, ή εμφανίζει αυτά ανακριβώς ή έξοδα που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και
δεν έχει εκδοθεί γι’ αυτά φορολογικό στοιχείο. 
Εμφανίζει αθροιστικά λάθη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων

I’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Δεν διαφυλλάσει ή δεν επιδεικνύει στον τακτικό έλεγχο εντός τακτού ευλόγου χρόνου που ορίζεται με σημείωμα της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. το θεωρημένο βιβλίο εσόδων - εξόδων καθώς και τα προβλεπόμενα από τον κώδικα παραστατικά. 
Δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον αντισυμβαλλόμενο φο-
ρολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας ή λαμβάνει ανακριβή ή εικονικά τέτοια στοιχεία. 
Νοθεύει τα φορολογικά στοιχεία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Γενικά τα πιο πάνω αναφερόμενα πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης συγκρινόμενα με το οικονομικό
μέγεθος του υποχρέου. 

Το θέμα της ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων είναι από τα πλέον ουσιώδη όσον αφορά τον προσδιορισμό των
καθαρών κερδών. Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι για τους αρχιτέκτονες - μηχανικούς συνεπάγεται τον εξωλογιστι-
κό προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων με την προσαύξηση του Μ.Σ.Κ.Κ. που εφαρμόζεται επί των ακαθαρί-
στων εσόδων και που δεν μπορεί με αυτή την προσαύξηση του συντελεστή, να υπερβεί τον συντελεστή 75%. 

ΧΧρρόόννοοςς  ΠΠααρρααγγρρααφφήήςς  ττωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν  ΝΝόόμμοουυ  33552222//22000066

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν.2238/1994, το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποί-
ου μπορεί να κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου είναι πέντε (5) έτη από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο λήγει η προθε-
σμία για την επίδοση της δήλωσης. Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι τo δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλει φόρο,
δηλαδή να διενεργήσει έλεγχο και να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου, παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας
από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, π.χ. το δικαίωμα του δημο-
σίου για έλεγχο και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2002 (χρήση 2001)
παραγράφεται στις 31/12/2007. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι 31/12/2008 με το άρθρο 11 του Ν.3513/2006.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 64 του Ν.2238/1994, τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλο-
γα και για την κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων
(ομόρρυθμες εταιρίες, ετερόρρυθμες εταιρίες, κλπ.). Στις παραπάνω διατάξεις δεν επήλθε καμία μεταβολή με το
νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 64 του ίδιου νόμου, το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια της
αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων ή πρόσθετων φόρων για φορολογικές
παραβάσεις ππααρρααγγρράάφφεεττααιι  μμεεττάά  ττηηνν  ππάάρροοδδοο  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία
για την επίδοση της δήλωσης, εφόσον η μη ενάσκηση του δικαιώματος αυτού οφείλεται, έστω και κατά ένα μέρος:
• Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογούμενου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου.
• Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.2238/1994,
δηλαδή:
α) Στην περίπτωση που από τα συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν με οποιοδήποτε τρόπο στον προϊ-

στάμενο της Δ.Ο.Υ. εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του υπόχρεου σε φόρο είναι ανώτερο από εκείνο που πε-
ριλήφθηκε στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου.

β) Στην περίπτωση που η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα ειδικά έντυπα ή καταστάσεις που συνοδεύουν αυτήν
αποδεικνύονται ως ανακριβή.

γ) Στην περίπτωση μη επίδοση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή δηλώσεις παρακρατουμένων φόρων. 

ΑΑΥΥΤΤΟΟΠΠΕΕΡΡΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗ

ΜΜεε  ττοο  ΝΝ..  33229966//0044  κκααθθοορρίίσσττηηκκεε  εειιδδιικκόόςς  ττρρόόπποοςς  ππεερρααίίωωσσηηςς  ττωωνν  υυπποοββααλλλλόόμμεεννωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  εεμμπποορριι--
κκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  εελλεευυθθεερρίίωωνν  εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  γγιιαα  ττοουυςς  εελλεεύύθθεερροουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  οο  ννόόμμοοςς
ππρροοββλλέέππεειι  όόττιι::

««  ΌΌσσαα  ααννωωττέέρρωω  ααννααφφέέρροοννττααιι  γγιιαα  ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττωωνν  κκααθθααρρώώνν  κκεερρδδώώνν  ττωωνν  εεμμπποορριικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ααμμιιγγώώςς  ππαα--
ρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ιισσχχύύοουυνν  ααννάάλλοογγαα  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  ααμμιιγγώώςς  εελλεεύύθθεερροουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς..»»

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ελεύθερους επαγγελματίες των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 49
του ν. 2238/94 (αρχιτέκτονες, μηχανικοί, γεωλόγοι μελετητές), καθόσον από το νόμο δεν γίνεται σχετική διάκριση.
Συνεπώς και επί των επιτηδευματιών αυτών προσδιορίζονται κατά την ΠΟΛ 1027/ 22-5-05 Διαταγή ΥΠ.ΟΙΚ., οι κα-
θαρές αμοιβές τόσο λλοογγιισσττιικκώώςς, όπως και επί των λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών, με αφαίρεση από τις αμοιβές
τους των εκπιπτόμενων κατά το άρθρο 49 του ν.2238/94 δαπανών, όσο και εεξξωωλλοογγιισσττιικκώώςς, κατά τις διατάξεις του
ίδιου άρθρου. Λαμβάνεται τελικώς υπόψη το μεγαλύτερο ποσό. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, η περαίωση είναι
ππρροοααιιρρεεττιικκήή και συνεπώς εφόσον το ποσό που προκύπτει λογιστικώς είναι μεγαλύτερο, εναπόκειται στην κρίση του
ίδιου του φορολογούμενου να δηλώσει το μεγαλύτερο αυτό ποσό για την περαίωση της δήλωσης του ή το εξωλογι-
στικώς μικρότερο ποσό που προκύπτει κατά τις γενικές διατάξεις, οπότε η οικεία δήλωση παραμένει σε εκκρεμό-
τητα, υποκείμενη σε έλεγχο κατά τις κείμενες διατάξεις.
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Κατά την άποψη που διατύπωσε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ) οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για
τους αρχιτέκτονες, μηχανικούς δεδομένου ότι με την ορθή εφαρμογή των ΜΣΚΚ, προσαυξημένων κατά 20% όπου
υπάρχει δυσαναλογία, επί των ακαθαρίστων εσόδων κατά περίπτωση θεωρείται αυτομάτως η δήλωση εισοδήματος
του ειλικρινής και περαιωμένη. 

ΠΠααρραακκάάττωω  ππααρρααττίίθθεεττααιι  ηη  θθέέσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΤΤΕΕΕΕ))  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ααυυττοοππεερρααίίωωσσηη..

««ΈΈχχοουυμμεε  σσυυννηηθθίίσσεειι  σσττηηνν  ππρραακκττιικκήή  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  μμεε  εερρμμηηννεευυττιικκέέςς  εεγγκκυυκκλλίίοουυςς  νναα  εευυρρύύννεεττααιι  ήή  νναα  ππεε--
ρριιοορρίίζζεεττααιι  ηη  έέννννοοιιαα..φφοορροολλοογγιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν..
ΌΌμμωωςς  μμεε  ττηηνν  εερρμμηηννεευυττιικκήή  εεγγκκύύκκλλιιοο  ττοοιιιι  κκεεφφααλλααίίοουυ  ΒΒ  ττοουυ  ννόόμμοουυ  33229966//22000044  ηη  ππρραακκττιικκήή  ααυυττήή  έέφφθθαασσεε  σσττοο  σσηημμεείίοο  νναα
κκααττααρργγεείί  ννόόμμοουυςς,,  θθεεσσμμοούύςς  κκααιι  ννοομμοολλοογγίίαα..
ΜΜεε  τταα  άάρρθθρραα  1133  κκααιι  εεππόόμμεενναα  ττοουυ  ννόόμμοουυ  ααυυττοούύ  33229966//22000044  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ηη  ααυυττόόμμααττηη  ππεερρααίίωωσσηη  ωωςς  εειιλλιικκρριιννώώνν  ττωωνν  φφοο--
ρροολλοογγιικκώώνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  οορριισσμμέέννωωνν  εεμμπποορριικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  εελλεευυθθέέρρωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν..
ΤΤαα  ίίδδιιαα  άάρρθθρραα  ππρροοδδιιααγγρράάφφοουυνν  ττοονν  κκααθθοορριισσμμόό  αακκααθθααρρίίσσττωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  ττωωνν  κκααθθααρρώώνν  κκεερρδδώώνν,,  ττοουυςς  εεννδδιιααφφεερροομμέέ--
ννοουυςς,, κκααθθιισσττώώννττααςς ααυυττοομμάάττωωςς  ττιιςς  δδηηλλώώσσεειιςς  εειιλλιικκρριιννεείίςς..
ΓΓιιαα  ττηηνν  εεύύρρεεσσηη  ττοουυ  ππρροοςς  φφοορροολλοογγίίαα  πποοσσοούύ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  τταα  κκααθθααρράά  κκέέρρδδηη  ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι  μμεε  λλοογγιισσττιικκόό  ττρρόόπποο  κκααιι
εεξξωωλλοογγιισσττιικκάά  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ππρροοββλλεεπποομμέέννωωνν  ΜΜοοννααδδιικκώώνν  ΣΣυυννττεελλεεσσττώώνν  ΚΚααθθοορριισσμμοούύ  ΚΚέέρρδδοουυςς  ..
ΟΟ  ττρρόόπποοςς  ααυυττόόςς  εείίννααιι  μμιιαα  κκααιιννοούύρργγιιαα  ππρραακκττιικκήή  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρααίίωωσσηη  ττωωνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  ττωωνν  μμιικκρρώώνν--μμεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεε--
ωωνν  //  εελλεευυθθέέρρωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν..  ΟΟ  ττρρόόπποοςς  όόμμωωςς  ααυυττόόςς  δδεενν  ααφφοορράά  ττηη  φφοορροολλοογγίίαα  ττωωνν  μμηηχχααννιικκώώνν  ..
ΓΓιιαα  ααυυττοούύςς  έέχχεειι  ννοομμοοθθεεττηηθθεείί  ααππόό  δδεεκκααππεεννττααεεττίίααςς  κκααιι  ππλλέέοονν  εειιδδιικκόόςς  ττρρόόπποοςς  ππρροοσσδδιιοορριισσμμοούύ  ττωωνν  κκααθθααρρώώνν,,  ππρροοςς  φφοο--
ρροολλοογγίίαα  ααμμοοιιββώώνν..
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  55  άάρρθθρροουυ  4499  νν..22223388//9944  ππρροοββλλέέππεεττααιι  όόττιι  οο  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττωωνν  κκααθθααρρώώνν  ααμμοοιιββώώνν  θθαα  γγίί--
ννεεττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  σσυυννττεελλεεσσττώώνν  πποουυ  πποοιικκίίλλοουυνν  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  εείίδδοοςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  ΜΜεε  ττηηνν  οορρθθήή  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  σσυυννττεε--
λλεεσσττώώνν  ααμμοοιιββώώνν  ααυυττόόμμαατταα  θθεεωωρρεείίττααιι  εειιλλιικκρριιννήήςς  κκααιι  ππεερρααιιωωμμέέννηη  ηη  δδήήλλωωσσηη  εειισσοοδδήήμμααττοοςς..
ΤΤοο  όόττιι  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  εενν  λλόόγγωω  ππααρρααγγρράάφφοουυ  κκααιι  άάρρθθρροουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ααυυττόόμμααττοο  κκλλεείίσσιιμμοο  ττωωνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν  ππρροοκκύύππττεειι
κκααιι  ααππόό  ττοο  όόττιι  ππρροοββλλέέπποουυνν  σσύύγγκκρριισσηη  μμεε  τταα  λλοογγιισσττιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  ββιιββλλίίωωνν  ττοουυ  μμηηχχααννιικκοούύ,,  πποουυ  εεάάνν τταα  έέξξοοδδαα
υυπποολλεείίπποοννττααιι  σσεε  πποοσσοοσσττόό  άάννωω  ττοουυ  2200%%  ααυυττώώνν  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  εεξξωωλλοογγιισσττιικκάά,,  οο  σσχχεεττιικκόόςς  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  ππρροοσσααυυξξάά--
ννεεττααιι  κκααττάά  2200%%..  ΥΥππάάρρχχεειι  εεπποομμέέννωωςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοοςς  εειιδδιικκόόςς  ττρρόόπποοςς  ππεερρααίίωωσσηηςς  ττωωνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  ττωωνν  μμηηχχααννιικκώώνν,,  οο
οοπποοίίοοςς  λλεειιττοουυρργγεείί  κκααιι  έέχχεειι  γγίίννεειι  ααπποοδδεεκκττόόςς  ααππόό  όόλλοουυςς..

ΗΗ  ννέέαα  εεγγκκύύκκλλιιοοςς,,  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ττεελλεευυττααίίοουυ  ννόόμμοουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  κκααιι  ττοουυςς  μμηηχχααννιικκοούύςς,,  ππρροοφφααννώώςς  γγιιααττίί  ααφφ’’  εεννόόςς
δδιιόόττιι  θθεεωωρρεείί  όόττιι  οοιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  55  άάρρθθρροουυ  4499  νν..22223388//9944  έέχχοουυνν  ίίδδιιοο  ππρροοοορριισσμμόό  μμεε  ττοουυςς  ΜΜΣΣΚΚΚΚ  ττωωνν
άάλλλλωωνν  εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν  κκααιι  ππρροοφφααννώώςς  εεππίίσσηηςς  γγιιααττίί  δδεενν  έέχχεειι  ααννττιιλληηφφθθεείί,,  λλόόγγωω  μμηη  κκααλλήήςς  εερρμμηηννεείίααςς,,  όόττιι  οοιι  εειιδδιικκέέςς  δδιιαα--
ττάάξξεειιςς  φφοορροολλοογγίίααςς  γγιιαα  ττοουυςς  μμηηχχααννιικκοούύςς,,  ααπποοττεελλοούύνν  ττρρόόπποο  ππρροοσσδδιιοορριισσμμοούύ,,  ττωωνν  κκααθθααρρώώνν  ππρροοςς  φφοορροολλοογγίίαα  ααμμοοιιββώώνν
κκααιι  ττααυυττόόχχρροονναα  ππεερρααίίωωσσηη  ττωωνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  ωωςς  εειιλλιικκρριιννώώνν,,  μμηη  εεππιιδδεεχχόόμμεεννηηςς  ααμμφφιισσββήήττηησσηηςς  ήή  εελλέέγγχχοουυ..

ΚΚααττόόππιινν  ααυυττώώνν  οο  ττρρόόπποοςς  φφοορροολλοογγίίααςς  ττωωνν  μμηηχχααννιικκώώνν  εείίννααιι  μμόόννοο  ααυυττόόςς  οο  οοπποοίίοοςς  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ααππόό  πποολλλλώώνν  εεττώώνν  κκααιι
μμεε  ββάάσσηη  ττοονν  οοπποοίίοο  θθαα  σσυυννττααχχθθοούύνν  οοιι  φφεεττιιννέέςς  δδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  έέττοουυςς  22000055»»..

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ

ΧΧρρήήσσηη ΧΧρρόόννοοςς  ΠΠααρρααγγρρααφφήήςς ΧΧρρόόννοοςς  δδιιααφφύύλλααξξηηςς  ββιιββλλίίωωνν  
((ππρροοϊϊσσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς))

1/1 - 31/12/1989 2000 2004
1/1 - 31/12/1990 2002 2006
1/1 - 31/12/1991 2002 2006
1/1 - 31/12/1992 2003 2007
1/1 - 31/12/1993 2003 2007
1/1 - 31/12/1994 2003 2007
1/1 - 31/12/1995 2003 2003
1/1 - 31/12/1996 2003 2003
1/1 - 31/12/1997 2003 2003
1/1 - 31/12/1998 2005 2005
1/1 - 31/12/1999 2005 2005
1/1 - 31/12/2000 2008
1/1 - 31/12/2001 2008
1/1 - 31/12/2002 2008
1/1 - 31/12/2003 2009
1/1 - 31/12/2004 2010
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Παρ. 1 ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΑΑ  --  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ

Αντικείμενο του Φ.Π.Α. είναι η παροχή υπηρεσιών (μελέτες κλπ) που πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία (επί
αμοιβή) στο εσωτερικό ή υπό προϋποθέσεις στο εξωτερικό από υποκείμενο στο φόρο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
(ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ) εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα. 
Συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν: 19% - 9% - 4%

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί είναι υποκείμενα στο ΦΠΑ υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις με συντελεστή 19%.

Παρ. 2 ΦΦοορροολλοογγηηττέέαα  ααξξίίαα  σσττοο  ΦΦΠΠΑΑ

Φορολογητέα αξία είναι η αντιπαροχή (αμοιβή) που έλαβε από την λήπτη (πελάτη) προσαυξημένη με οποιοδήποτε πα-
ροχή συνδέεται άμεσα μ’ αυτή. Π.χ. Αμοιβή για μελέτη 70.000,00 ΦΠΑ (70.000,00 Χ 19%) - 13.300,00. Αυτόν τον ΦΠΑ
θα τον παρακρατήσει από τον πελάτη του και θα τον αποδώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα στην προθεσμία κατάθεσης
της περιοδικής δήλωσης του, μειωμένο κατά τον ΦΠΑ που έχουν επιβαρυνθεί οι αγορές (χαρτικά, πάγια, βιβλία κλπ)
και οι παροχές υπηρεσιών που έλαβε (λογιστής, άλλος μηχανικός, υδραυλικός κλπ) κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Δαπάνες χρονικής περιόδου: 01/01 έως 31/03

10.000€ x 19% = 1.900€
4.000€ x 9% = 360€

100€ x 4% = 40€
Σύνολο δαπανών τριμήνου: 14.100,00 x Φ.Π.Α. = 2.300,00 

Άρα θα αποδώσει στο δημόσιο 13.300,00 - 2.300,00 = 11.000,00€

Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνθηκαν ορισμένες δαπάνες. Διότι οι δαπάνες αυ-
τές δεν κρίνονται άμεσα λειτουργικές: 
Για δαπάνες συντήρησης, επισκευής, καυσίμων κλπ. επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. μέχρι 9 θέσεων. 
Για δαπάνες αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων (τσιγάρα, πούρα κλπ)
Για δαπάνες δεξιώσεων, ψυχαγωγίας, φιλοξενίας, για δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών για το προσωπικό των επι-
χειρήσεων. 

IA’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΟΥ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) Ν. 2859/2000
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Παρ. 3 ΧΧρρόόννοοςς  υυπποοββοολλήήςς  ππεερριιοοδδιικκώώνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  ΦΦΠΠΑΑ

Οι περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται:

α) Υποκείμενος με βιβλίο β’ κατηγορίας ΚΒΣ κκάάθθεε  ττρρίίμμηηννοο και μέχρι:
- την 20η του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο εφόσον είναι εργάσιμη ημέρα και ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 1 - 2. 
- τις επόμενες τέσσερις εργάσιμες ημέρες αναλόγως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ: π.χ. 3-4 μέχρι 1η εργάσι-

μη μέρα μετά την εικοστή, 5-6 2η εργάσιμη, 7-8 3η εργάσιμη, 9-10 4η εργάσιμη. 

Σε περίπτωση που μεσολαβούν αργίες οι προθεσμίες μετακινούνται, Οι υποκείμενοι με βιβλία β’ κατηγορίας μπο-
ρούν να υποβάλλουν προαιρετικά τις περιοδικές τους δηλώσεις μέσω Taxisnet μέχρι την 26η του μήνα που ακολου-
θεί το τρίμηνο. 

Οι αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο υποβάλλονται μέσω δικτύου
Taxisnet μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου ανεξαρ-
τήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Οι περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά, ααννεεξξααρρττήήττωωςς αν το αποτέλεσμα είναι μηδενικό ή πιστωτικό.
Για φορολογικές περιόδους από 01/01/81 - 31/12/01 η μη υποβολή πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ δεν
επιβάλλονται πρόστιμα.

β) Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά μέχρι και την 55η ημέρα από την λήξη της διαχει-
ριστικής περιόδου και σε περίπτωση διακοπής των εργασιών μέσα στην ίδια προθεσμία, δηλαδή την 55η
ημέρα από την διακοπή των εργασιών. 
Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις περιλαμβάνουν όλες τις τριμηνιαίες περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. 

Παρ. 4 ΑΑυυττοοππααρράάδδοοσσηη--  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  έέννννοοιιαα--  οορριισσμμόόςς

Στο ΦΠΑ υπάγονται και ορισμένες πράξεις στις οποίες ενώ δεν υπάρχει αντάλλαγμα (επαχθής αιτία) θεωρούνται ως
φορολογητέες.

Στις αυτοπαραδόσεις - ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών, ο υποκείμενος στο ΦΠΑ μηχανικός πρέπει να αποδίδει
ΦΠΑ έχοντας εκδόσει ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης ή κατά παρέκκλιση οποιοδήποτε στοιχείο ΚΒΣ (ΑΠΥ) μετά
από σχετική διόρθωση των τίτλων. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του ΦΠΑ θα πρέπει να επιβαρύνονται με
ΦΠΑ οι ακόλουθες πράξεις εφόσον έχει εκπεστεί ο αντίστοιχος ΦΠΑ στις εισροές:

α) Η χρησιμοποίηση του υποκείμενου υπηρεσιών για ικανοποίηση ατομικών του αναγκών, του προσωπικού του,
ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση.
Π.χ.
1. Πολιτικός μηχανικός υποκείμενος στον ΦΠΑ που ασχολείται με ανέγερση πολυκατοικιών, καταρτίζει με-

λέτη για ανέγερση της οικίας του. (Μόνιμής ή εξοχικής) 
2. Πολιτικός μηχανικός συντάσσει μελέτη και επιβλέπει οικοδομή για τις ανάγκες συνεργάτη του (υπαλλήλου

του) δδωωρρεεάάνν.
3. Πολιτικός μηχανικός συντάσσει μελέτη για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση (μελέτη ανέγερσης σχο-

λείου του χωριού του) δδωωρρεεάάνν.
β) Χρησιμοποίηση του υποκειμένου στον ΦΠΑ υπηρεσιών για δραστηριότητα απαλλασσόμενη χωρίς δικαίωμα

έκπτωσης φόρου εισροών. Π.χ. Πολιτικός μηχανικός κκααττααρρττίίζζεειι  μμεελλέέττηη  κκααιι  εεππιιββλλέέππεειι  ααννέέγγεερρσσηη  οοιικκοοδδοομμήήςς
ππρροοςς  ππώώλληησσηη,,  εείίννααιι  σσυυγγχχρρόόννωωςς  μμεελλεεττηηττήήςς  ((υυππααγγόόμμεεννηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττοονν  ΦΦΠΠΑΑ))  κκααιι  ααννεεγγεείίρρεειι  οοιικκοοδδοομμέέςς
ππρροοςς  ππώώλληησσηη  ((δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  μμέέχχρριι  ττιιςς  3311//1122//22000055  ααππααλλλλαασσσσόόμμεεννηη  ττοουυ  ΦΦΠΠΑΑ))..  

ΩΩςς  φφοορροολλοογγηηττέέαα  ααξξίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  ((ΠΠεερρίίππττωωσσηη  ΑΑ)) λαμβάνεται το σσύύννοολλοο  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν που αναλογούν
στη εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας (αρθ. 19 παρ.2 περιπτ. Β’ ΦΠΑ)

ΩΩςς  φφοορροολλοογγηηττέέαα  ααξξίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  σσττηηνν  ΒΒ’’  ππεερρίίππττωωσσηη λαμβάνεται η κκααννοοννιικκήή αξία της μελέτης δηλα-
δή η αξία που θα κατέβαλλε σε άλλο μηχανικό για την κατάρτιση αυτής της μελέτης. (αρθ. 19, παρ.2 περιπτ. Γ’ ΦΠΑ)

Ο ΦΠΑ καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση του χρόνου που διενεργείται η ιδιοχρησιμοποίηση. Η φορολογική
υποχρέωση και το απαιτητό του φόρου συντελείται κκααττάά  ττοονν  χχρρόόννοο  πποουυ  λλααμμββάάννεειι  χχώώρραα  ηη  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Πολιτικός μηχανικός καταρτίζει μελέτη για την εξοχική του κατοικία. Εάν υποθέσουμε ότι ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν
ττηηςς  μμεελλέέττηηςς αυτής ανέρχεται στις παραπάνω περιπτώσεις στο ποσό των 400,00 ο αναλογών φόρος είναι
(400,00Χ19%)- 86,00. Η περιοδική δήλωση θα συμπληρωθεί ως εξής:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ίδιο θα συμβεί αν καταρτίζει μελέτη για υπάλληλο του γραφείου του, ή δωρεάν διαμόρφωση πλα-
τείας του χωριού του. ( Βλέπετε και Κεφάλαιο Κ.Β.Σ.)

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ δδεενν  θθεεωωρρεείίττααιι  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη υπηρεσιών η περίπτωση που μηχανικός ως μέλος εταιρίας (ΟΕ-ΕΕ)
καταρτίζει μελέτη για ανέγερση πολυκατοικίας προς πώληση από την εταιρία στην οποία μετέχει με την προϋπόθε-
ση βέβαια ότι δεν προβλέπεται αμοιβή αλλά η υποχρέωσή του αυτή απορρέει από το καταστατικό της εταιρίας. 

Η υπηρεσία αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πράξη υποκείμενη στον ΦΠΑ αλλά ούτε καλύπτεται από τις δια-
τάξεις αυτοπαράδοσης. 
Συνεπώς η πράξη αυτή βρίσκεται εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ. (ΥΠΟΙΚ προς ΤΕΕ ΚΜ 1133394/1088/2473/25-1-93)

Η απόδειξη αυτοπαράδοσης κκααττααχχωωρρεείίττααιι  σσεε  ιιδδιιααίίττεερροο  χχώώρροο  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ  εεσσόόδδωωνν  --  εεξξόόδδωωνν,, προκειμένου να εκπλη-
ρωθεί η υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ που εξέπεσε κατά την απόκτηση των ιδιοχρησι-
μοποιημένων υπηρεσιών.

ΦΦΠΠΑΑ ππααγγίίωωνν

Τα αγαθά επένδυσης (έπιπλα, Η/Υ κλπ) πρέπει σύμφωνα με τον κώδικα ΦΠΑ να παραμένουν στην κατοχή του φορο-
λογουμένου επί μία πενταετία. Εφόσον πωληθούν χωρίς να έχει παρέλθει η πενταετία διενεργείται διακανονισμός
prorata. Ενώ εάν έχει παρέλθει πενταετία από την χρησιμοποίηση τους, ισχύουν οι κανόνες ααυυττοοππααρράάδδοοσσηηςς  ααγγαα--
θθώώνν,,  εφόσον δεν παραμείνουν στην κατοχή τους. 

Παράδειγμα:

Εντός του έτους 2007, αγορά Η/Υ αξίας (1.000,00 x 19%) 1.900€ του οποίου του ΦΠΑ εξέπεσε στις εισροές - δαπά-
νες εντός του ιδίου έτους. 

Πώληση του Η/Υ στο έτος 2008. Θα πρέπει να διακανονιστεί ο ΦΠΑ (1900,00 / 5 έτη = 380€) και ο υπόλοιπος ΦΠΑ
(1900,00 - 380€) = 1520€ θα πρέπει να επιστραφεί με διακανονισμό.
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ΑΑ..  ΚΚ..ΒΒ..ΣΣ..  

Παρ. 1 Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων είναι: 

α) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες (μηχανικοί κλπ).

β) Τα νομικά πρόσωπα Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ εφόσον ασκούν δραστηριό-
τητα στην Ελληνική Επικράτεια και η δραστηριότητα αυτή αποβλέπει σε απόκτηση εισοδήματος.

Οι επιτηδευματίες υποχρεούνται σε τήρηση, έκδοση και διαφύλαξη των βιβλίων και στοιχείων του παρόντος Κώδικα. 
- Δεν θεωρούνται επιτηδευματίες τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με σύμβαση έργου με φορέα εκτέλεσης
ερευνητικού έργου χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. με όριο 10.000€.
Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων (Α.Π.Υ.) φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν κα-
τά την προηγούμενη διαχ/κή περίοδο ακαθ. έσοδα ααππόό  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  μέχρι 5000€ (π.χ. φοιτητές, καθαρί-
στριες κλπ.), όχι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες (μηχανικοί) εντάσσονται στη β΄ κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων
εσόδων και εκδίδουν Α.Π.Υ. σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ήή  υυππηηρρεεσσίίαα, δηλαδή είτε παρέχεται σε ιδιώτη είτε σσεε  άάλλλλοο  εεππιιττηη--
δδεευυμμααττίίαα  είτε σε Α.Ε. είτε Ε.Π.Ε.

IB’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κ.Β.Σ. - 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΥΥ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Στις Α.Π.Υ. αναγράφεται το επώνυμο του πελάτη,ο Α.Φ.Μ., το επάγγελμα και το ποσό της αμοιβής με Φ.Π.Α. ολογρά-
φως και αριθμητικώς, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και ο τυχόν παρακρατηθείς φόρος 20% ή προκαταβλη-
τέος 10%.

ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ  ΑΑ..ΠΠ..ΥΥ..

Μηχανικός έλαβε αμοιβή για μελέτη 5.800,00€ Φ.Π.Α.: 1.102,00€, Σύνολο 6.902,00€
Α’

Β’

Στην Β’ Α.Π.Υ. που έχουμε παρακράτηση 20% η αμοιβή του μηχανικού είναι 5.800,00 x 20% = 1.160€, ΦΠΑ
5.800,00x19% = 1.102€. Στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων στη στήλη έσοδα θα καταχωρηθεί το ποσό των 5.800€, στη
στήλη ΦΠΑ (5.800,00x19%) 1.102€. Η παρακράτηση φόρου 20% αποτελεί εισόδημα παρόλο που την εισπράττει μει-
ωμένη κατά 20% (5.800€ - 1.160€) = 4.640€. Όμως ο παρακρατηθείς φόρος 20% θα συμψηφιστεί με την ετήσια φο-
ρολογική δήλωση. 

Στην Α’ ΑΠΥ που έχουμε προκαταβλητέο φόρο (ΦΕΜ) 10% στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων στη στήλη Έσοδα θα κατα-
χωρηθεί η αμοιβή 5.800€ και στη στήλη ΦΠΑ ( 5.800€ x 19%) = 1.102€. Ο προκαταβλητέος φόρος θα συμψηφιστεί
με την ετήσια φορολογική δήλωση. 

Όταν παρέχεται υπηρεσία χωρίς αμοιβή αναγράφεται η ένδειξη ΄΄ΔΩΡΕΑΝ΄΄ . Διευκρινίζεται ότι εφόσον προκύπτει
υποχρέωση κατάθεσης της νόμιμης αμοιβής στο Τ.Ε.Ε. ή σε εξουσιοδοτημένη τράπεζα και έχει συμφωνηθεί η πα-
ροχή υπηρεσιών «δωρεάν» εκδίδεται Α.Π.Υ. και στη συνέχεια πιστωτικό τιμολόγιο με το σύνολο αυτής (έκπτωση
100%). Στην Α.Π.Υ. που εκδίδεται δωρεάν αναγράφεται Φ.Π.Α. το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των εξόδων
για την υπηρεσία αυτή - το στοιχείο αυτό εκδίδεται ως στοιχείο Αυτοπαράδοσης - Ιδιοχρησιμοποίησης. Δεν υπάρ-
χει υποχρέωση έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης όταν οι δαπάνες για δωρεάν εργασία κα-
ταχωρηθούν στο τηρούμενο βιβλίο ΚΒΣ σε στήλη μη εκπιπτόμενα γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α.
Οι αποδείξεις αυτοπαράδοσης εκδίδονται μετά το πέρας των εργασιών όχι όμως και του διαχειριστικού έτους. Πα-
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ραδείγματος χάρη, δωρεάν μελέτη που άρχισε τον μήνα Μάρτιο του 2007 και παρόλο που δεν ολοκληρώθηκε, θα εκ-
δοθεί απόδειξη στο τέλος του έτους 2007. Στις Αποδείξεις αυτοπαράδοσης αναγράφονται:
α) Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία - η διεύθυνση - το επάγγελμα - ο ΑΦΜ - η Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποχρέου σε

έκδοση
β) Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα, ο ΑΦΜ του λήπτη των υπηρεσιών (τέκνα, γονείς κλπ)
γ) Η αιτιολογία της αυτοπαράδοσης (π.χ. μελέτη ανέγερσης δωρεάν σχολείου στον τόπο κατοικίας του)
δ) Ο τόπος και η ημερομηνία
ε) Το είδος της υπηρεσίας και η αξία αμοιβής της μελέτης
στ) Υπογραφή εκδότη και λήπτη

Το ειδικό έντυπο αυτοπαράδοσης - ιδιοχρησιμοποίησης είναι αθεώρητο και αντί του στοιχείου αυτού μπορεί να εκ-
δοθεί Απόδειξη παροχής υπηρεσιών θεωρημένη, με ένδειξη στοιχείου αυτοπαράδοσης. 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Για την φορολογία κεφαλαίου αναφέρεται ότι στην περίπτωση που εκπονείται μμεελλέέττηη  χχωωρρίίςς  ααννττάάλλλλααγγμμαα  ππρρέέππεειι  νναα
υυπποοββλληηθθεείί  δδήήλλωωσσηη  δδωωρρεεάάςς  ((άάττυυππηη))  κκααιι  νναα  κκααττααββλληηθθεείί  φφόόρροοςς  δδωωρρεεάάςς..

Για την φορολογία εισοδήματος δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής φόρου βλέπετε
συναφές κεφάλαιο ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ) όταν υπάρχει υποχρέωση φόρου δωρεάς. Εκτός της περίπτωσης
της Παρ. 3 και 4 άρθρο 13, Ν. 2238/94 (βλ. Κεφάλαιο Αυτοτελής Φορολόγηση).πάντοτε των περιπτώσεων αποτελούν
πάντοτε των περιπτώσεων αυτοτελούς φορολόγησης του άρθρου 13.9 3-4 Κ.Φ.Ε. 

Τέλος σε περιπτώσεις που ο μηχανικός που εκπονεί τη μελέτη είναι μισθωτός (υπάλληλος επιχείρησης ή έταιρος
χωρίς την ιδιότητα του επαγγελματία χωρίς δηλαδή ατομικό επιτήδευμα δεν υποχρεούται σε έκδοση ΑΠΥ. Σχετ. Εγκ.
1052486 / 892 / 19-7-1996

Παρ. 2 ΠΠααρρααττίίθθεεννττααιι  ππεερριιππττώώσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααππααιιττεείίττααιι  έέκκδδοοσσηη  ααπποοδδεείίξξεεωωνν  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ππεερριι--
ππττώώσσεειιςς  μμηη  έέκκδδοοσσηηςς  ααππόόδδεειιξξηηςς  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααλλλλάά  έέκκδδοοσσηη  ττιιμμοολλοογγίίοουυ..  

ΣΣύύννττααξξηη  μμεελλέέττηηςς  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηηςς  ααννεεγγεειιρρόόμμεεννηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  ααππόό  μμηηχχααννιικκόό  χχωωρρίίςς  ααμμοοιιββήή Εγκύκλιος 1148245/1968
ΠΟΛ. 1372/7-12-1993
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 (παραγρ. 2) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 1186/92), στις περιπτώσεις εκπόνησης με-
λέτης και επίβλεψης από αρχιτέκτονα - μηχανικό δικής του οικοδομής (ιδιοκτησίας του) δεν απαιτείται η έκδοση
του φορολογικού στοιχείου αξίας (απόδειξη παροχής υπηρεσιών).

Κατόπιν των ανωτέρω εφόσον μηχανικός - αρχιτέκτονας εκδίδει τις άδειες οικοδομών της ατομικής του οικοδομι-
κής επιχείρησης, δεν έχει υποχρέωση έκδοσης ΑΠΥ, με αμοιβή αφού αφενός μεν δεν λαμβάνει χώρα συναλλαγή με
οποιοδήποτε τρίτο και αφετέρου η εργασία αυτή γίνεται για την επίτευξη των σκοπών της ατομικής του επιχείρησης.
Έχει όμως υποχρέωση όπως είπαμε παραπάνω καταβολής του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην υποτιθέμενη αμοιβή του,
δεδομένου ότι η πράξη αυτή υπόκειται σε ΦΠΑ ως υπηρεσία προσφερόμενη από υπαγόμενο κλάδο σε απαλλασσό-
μενο Άρθρα 9 και 19 του Ν. 2859/2001 ΦΠΑ και 14 του ΚΒΣ - Σχετ. Εγγ. 1134734/804/1-12-1998). Από 01/01/2007
που οι οικοδομικές επιχειρήσεις υπήχθησαν στο ΦΠΑ θα πρέπει να γίνει τροποποίηση στο νόμο. 

ΜΜεελλέέττηη  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη  οοιικκοοδδοομμώώνν  ΟΟΕΕ  ααππόό  πποολλιιττιικκόό  μμηηχχααννιικκόό  μμέέλλοοςς  ΟΟΕΕ

Τα μέλη της ΟΕ οφείλουν να προσφέρουν τις γνώσεις τους ειδικές και γενικές για την επίτευξη των σκοπών της ΟΕ. Οι
υπηρεσίες λοιπόν μελέτης και επίβλεψης που προσφέρουν οι πολιτικοί μηχανικοί μέλη ομόρρυθμης εταιρείες στην
ΟΕ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως πράξεις υποκείμενες στο ΦΠΑ, αλλά ούτε και ως αυτοπαραδόσεις υπηρεσιών
κατά τις διατάξεις του )θρου 9 του Ν. 2859/2000 (ΦΠΑ). Όταν όμως ο πολιτικός μηχανικός ασκεί πέραν της ΟΕ, παράλ-
ληλα και ελευθέριο επάγγελμα και οι υυππηηρρεεσσίίεεςς  μμεελλέέττηηςς  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηηςς  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  σσττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχεειι
ααννάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττοουυ  εελλεευυθθεερρίίοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  κκααιι  όόχχιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυ  ααυυττήήςς,,  ττόόττεε  οοιι  εενν  λλόόγγωω
υυππηηρρεεσσίίεεςς  θθεεωωρροούύννττααιι  ωωςς  ααυυττοοππααρρααδδόόσσεειιςς  όότταανν  δδεενν  εειισσππρράάττττεεττααιι  ααμμοοιιββήή - Εγγ. 30861/3114/263/2-5-2001. (Για τις
περιπτώσεις αυτές στο καταστατικό της καλό είναι να γίνεται σαφής αναφορά της σχέσης ως προς αυτό το θέμα).

ΕΕκκττέέλλεεσσηη  ττεεχχννιικκοούύ  έέρργγοουυ  ααππόό  κκοοιιννοοππρρααξξίίαα  με ααννάάλληηψψηη,,  σσττοο  ίίδδιιοο  εερργγοολλάάββοο,,  κκααιι  ττηηςς  εεππίίββλλεεψψηηςς  ααννέέγγεερρσσηηςς  ττοουυ  κτι-
ρίου ((έέρργγοο  πποολλιιττιικκοούύ  μμηηχχααννιικκοούύ))
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε κάθε επαγγελματική τους είσπραξη πρέπει να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρε-
σιών. Επίσης τα πρόσωπα αυτά εκδίδουν ΑΠΥ και όταν προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς αμοιβή, οπότε στην απόφαση
αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν». (Άρθρο 13§2,3 του ΚΒΣ). )Όταν για την επίβλεψη δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη
αμοιβή ή αυτή δεν προσφέρεται δωρεάν, αλλά συμπεριλαμβάνεται στο εργολαβικό αντάλλαγμα, δεν απαιτείται έκ-
δοση ιδιαίτερου στοιχείου, αλλά αρκεί το τιμολόγιο για την εκτέλεση του τεχνικού έργου που θα εκδώσει η κοινο-
πραξία, η αξία του οποίου συμπεριλαμβάνει και την επίβλεψη που προσφέρθηκε δια του εκπροσώπου.

ΑΑμμοοιιββήή  μμηηχχααννιικκώώνν ΔΔηημμοοσσίίοουυ,,  ττααμμεείίοουυ  ππααρραακκααττααθθηηκκώώνν  κκααιι  δδααννεείίωωνν, ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, για εεκκττιιμμήήσσεειιςς
ακινήτων μηχανικοί, υπάλληλοι του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή του Δη-
μοσίου, όταν ασκούν παράλληλα με την εξαρτημένη εργασία τους και ανεξάρτητο επάγγελμα από το όποιο αποβλέ-
πει σε κέρδη, αναλαμβάνοντας για ίδιο λογαριασμό και όχι στα πλαίσια της εξαρτημένης εργασίας τους, την εκτίμη-
ση της αξίας ακινήτων ή την πιστοποίηση εργασιών σε ανεγειρόμενες; ή αγοραζόμενες οικοδομές και αμοίβονται
από τους δανειολήπτες υποχρεούνται:

α) Να τηρούν βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, 
β) Να εκδίδουν Α.Π.Υ., προς κάθε δανειζόμενο για την αμοιβή που δικαιούνται (Σχετ. εγγ. 1092712/731/7-8-1995).
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ΜΜεελλέέττηη  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη  ιιδδιιόόκκττηηττηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  ααππόό  ααρρχχιιττέέκκττοονναα  --  μμηηχχααννιικκόό  πποουυ  δδεενν  έέχχεειι  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  εεππιιττηηδδεευυμμαα--
ττίίαα  ((υυππάάλλλληηλλοοςς))
Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξαρτήτως άλλων υποχρεώσεων, ο μηχανικός -αρχιτέκτονας που δεν έχει την ιδιότητα
του επιτηδευματία, εφόσον ανεγείρει οικοδομή δικής του ιδιοκτησίας (προσωπικό περιουσιακό στοιχείο) δεν υπο-
χρεούται από τις διατάξεις του ΚΒΣ σε έκδοση Α.Π.Υ., δεδομένου ότι η πράξη αυτή δεν του προσδίδει την ιδιότητα
του επιτηδευματία και σαφώς δεν πρόκειται για επαγγελματική δραστηριότητα προς απόκτηση εισοδήματος (Σχετ.
Εγγ. 1058220/374/29-5-98).

ΜΜεελλέέττηη  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη  μμηηχχααννοολλοογγιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ββιιοομμηηχχααννοοσστταασσίίοουυ  ααππόό  μμηηχχααννιικκόό  εεττααίίρροο  ΟΟΕΕ,,  πποουυ  δδεενν  έέχχεειι  ττηηνν
ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  εεππιιττηηδδεευυμμααττίίαα  ((μμέέλλοοςς  --  δδιιααχχεειιρριισσττήήςς  ΟΟΕΕ))  χχωωρρίίςς  ααμμοοιιββήή

Στις περιπτώσεις αυτές, ο μηχανικός - μέλος ΟΕ που δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία, εφόσον αναλαμ-
βάνει τη μελέτη και επίβλεψη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου πού πρόκειται να εγκατασταθεί η
εταιρεία (ΟΕ) δεν υποχρεούται από τις διατάξεις του ΚΒΣ σε έκδοση ΑΠΥ, δεδομένου ότι η πράξη αυτή δεν του
προσδίδει την ιδιότητα του επιτηδευματία. Για το ΦΠΑ οι υπηρεσίες αυτές που προσφέρονται από το μηχανικό
χωρίς αντάλλαγμα στην ομόρρυθμη εταιρεία που συμμετέχει, δεδομένου ότι δεν ανάγονται στην άσκηση ελευθέ-
ριου επαγγέλματος αλλά προσφέρονται λόγω της εταιρικής του ιδιότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως “πράξεις υπο-
κείμενες στο ΦΠΑ, αλλά ούτε και ως αυτοπαραδόσεις και κατά συνέπεια δεν υπάγονται στο φόρο (Εγγ.
1052486/892/19-7-1999).

ΣΣυυννττεελλεεσσττήήςς  κκααθθααρροούύ  κκέέρρδδοουυςς  ααμμοοιιββώώνν  μμηηχχααννιικκώώνν  κκααττάά  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  οοιικκοοδδοομμιικκήήςς  άάδδεειιααςς  ΑΑΠΠΥΥ

Εφόσον κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας επιβάλλεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η σύνταξη και η
υποβολή αυτοτελών μελετών (π.χ. τοπογραφικό διάγραμμα, αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.) για κάθε μια από τις οποίες ορίζεται διακεκριμένη νόμιμη αμοιβή, τότε
για την εξεύρεση του καθαρού κέρδους σε κάθε μία από αυτές έχει εφαρμογή ο αντίστοιχος συντελεστής καθαρού
κέρδους που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 2214/1994.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που το ίδιο φυσικό πρόσωπο (αρχιτέκτονας - μηχανικός) συντάσ-
σει περισσότερες από μία επιμέρους μελέτες στης αυτής οικοδομικής άδειας, εάν και εφόσον στην ΑΠΥ που εκδί-
δει αναγράφει κεχωρισμένα το είδος της παρεχομένης υπηρεσίας και το ποσό της αντίστοιχης νόμιμης αμοιβής
(σχετ. 1075594/1459/Α0012/26.10.1994 και 1087614/2047/ Α0012/ 20.7.1995 έγγραφο). 

ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  εελλεευυθθέέρρωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  σσεε  εεππιιττρροοππέέςς  ήή  σσυυμμββοούύλλιιαα
ΕΕίίσσππρρααξξηη  ττόόκκωωνν  ααππόό  εελλεεύύθθεερροο  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα

Για την είσπραξη τόκων που επιδικάζονται με δικαστικές αποφάσεις οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποχρέω-
ση έκδοσης Α.Π.Υ., ανεξάρτητα σε ποια πηγή εισοδήματος φορολογούνται, γιατί οι διατάξεις του ΚΒΣ αποβλέπουν
στην έκδοση Α.Π.Υ. σε κάθε περίπτωση είσπραξης επαγγελματικού εσόδου, και κατά την προσωπική μας άποψη οι
τυχόν τόκοι προσαυξάνουν την αμοιβή ή τουλάχιστον είναι έσοδο το οποίο προέρχεται από καθυστερημένη οφειλή,
η οποία σαφώς επηρεάζει το οικονομικό αποτέλεσμα.

Με τις προϊσχύουσες διατάξεις στο Εγγ. Π. 4957/19-8-87 του Υπ.Οικ. αναφέρεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες
εκδίδουν Α.Π.Υ. και για την είσπραξη τόκων.

ΕΕκκππττώώσσεειιςς  ααππόό  ττηη  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή  εεκκ  μμέέρροουυςς  ττωωνν  μμηηχχααννιικκώώνν
Με την Εγκ Σ 2625/96 ΠΟΑ 58/24-4-1978 είχε γίνει δεκτό, ότι οι μηχανικοί που επιστρέφουν στον πελάτη μέρος της
κατατεθείσης αμοιβής στο TEE ή σε εξουσιοδοτημένη τράπεζα, λόγω του ετεροχρονισμού των πράξεων είσπραξης
και επιστροφής, εκδίδουν πιστωτικό σημείωμα.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει το πρόβλημα αυτό είναι δυνατόν να αναγράφεται η
έκπτωση στην Α.Π.Υ. Σήμερα αντί πιστωτικού σημειώματος εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο. (Η λύση αυτή εξακολου-
θεί να ισχύει Εγγ. 1000611/38/16-2-95).
Με το άρθρο 11 § 2 του Ν. 2386/96 προστέθηκε νέο εδάφιο στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 1642/86 (ΦΠΑ) όπου
ορίζεται ότι δδεενν  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  οοιι  εεκκππττώώσσεειιςς  πποουυ  χχοορρηηγγοούύνν  οοιι  μμηηχχααννιικκοοίί..  Δηλαδή ο ΦΠΑ υπολογίζεται πλέον στη
νόμιμη αμοιβή τους (έναρξη ισχύος 1/1/96). ΕΕιιδδιικκάά  σσττιιςς  ααυυττοοππααρρααδδόόσσεειιςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  --  ΔΔωωρρεεάάνν  υυππηηρρεεσσίίεεςς  οο  ΦΦΠΠΑΑ
οοφφεείίλλεεττααιι  εεππίί  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  κκααιι  όόχχιι  σσττηη  ννόόμμιιμμηη  ααμμοοιιββήή (Εγκ. ΠΟΑ. 1212/22-7-96). Επίσης με το άρθρο 49 § 5 του Ν.
2238/94 και το καθαρό εισόδημα των μηχανικών υπολογίζεται με μοναδικούς συντελεστές επί των νομίμων ακαθα-
ρίστων εσόδων. ΟΟυυσσιιαασσττιικκάά  ππλλέέοονν  ηη  έέκκδδοοσσηη  ππιισσττωωττιικκοούύ  ττιιμμοολλοογγίίοουυ  ααππόό  ττοουυςς  μμηηχχααννιικκοούύςς  εεξξυυππηηρρεεττεείί  ττηηνν  εεννηημμέέρρωω--
σσηη  ττωωνν  ββιιββλλίίωωνν  ττοουυςς,,  ιιδδιιααίίττεερραα  αανν  ττηηρροούύννττααιι  λλοογγιισσττιικκάά  ββιιββλλίίαα  ((εεννηημμέέρρωωσσηη  ττααμμεείίοουυ  κκ..λλππ..)),,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς  αασσττιικκέέςς
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σσχχέέσσεειιςς  ααυυττώώνν  μμεε  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττοουυςς  (Η έκπτωση φορολογικά μπορεί να αναγράφεται και επί των Α.Π.Υ.). Σχετ. Εγγ.
1120471/976/11-12-1996.
Διευκρινίζουμε ότι στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες προσφέρονται από Α.Ε. ή ΕΠΕ με αντικείμενο εργασίας μη-
χανικού ή αρχιτέκτονα το εισόδημα είναι Δ’ πηγής, φορολογείται λογιστικά και όχι τεκμαρτά και ο ΦΠΑ υπολογίζε-
ται στην πραγματική αμοιβή και όχι στη νόμιμη (Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ. 1212/22-7-96).

ΕΕττααιιρρεείίαα  ήή  ααττοομμιικκήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  μμεε  ααννττιικκεείίμμεεννοο  εερργγαασσιιώώνν  εελλεεύύθθεερροουυ  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα
Με την 251/86 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι το εισόδημα της ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..,,  σε κάθε περίπτωση, είναι εισόδημα
από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ’ πηγή). Ως εκ τούτου όταν προσφέρει υπηρεσίες (η Ε.Π.Ε.) εκδίδει Α.Π.Υ. ή τιμολό-
για ανάλογα με την ιδιότητα του λαμβάνοντος τις υπηρεσίες και στο χρόνο που ορίζεται από την παρ. 15 του άρθρου
12 και ΚΒΣ.

Αντίθετα οι Ο.Ε. και Ε.Ε. όταν έχουν ως αντικείμενο εργασιών ελευθέριο επάγγελμα και οι υπηρεσίες παρέχονται
αποκλειστικά διά των ομορρύθμων ή ετερορρύθμων μελών, τότε το εισόδημα που αποκτούν θεωρείται ότι προέρχε-
ται από ελευθέρια επαγγέλματα (ΣτΕ 2662/70. Εγκ. ΠΟΑ. 321/8-12-70 -ΝΣΚ 362/74) και ως εκ τούτου εκδίδουν σε
κάθε περίπτωση Α.Π.Υ. κατά την είσπραξη, όπως ορίζεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 (Σχετ. Εγγ. και το
1067462/1095/25-6-99).

Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσω υπαλλήλων (επιστημονικού προσωπικού και όχι προσωπι-
κό που παρέχει βοηθητικές εργασίες όπως γραμματειακή υποστήριξη, δακτυλογράφους, νοσοκόμες κ.λπ.) και η
υπόψη εταιρεία αποκτά το χαρακτήρα οργανωμένης κερδοσκοπικής μονάδας, τότε το εισόδημα θεωρείται Δ’ πηγής
και εκδίδονται πλέον Α.Π.Υ. προς τους ιδιώτες και τιμολόγια προς τους επιτηδευματίες, Δημόσιο κλπ., κατά το χρό-
νο προσφοράς των υπηρεσιών και όχι κατά το χρόνο της είσπραξης των αμοιβών.

Επίσης οι ΟΕ και EE που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα τηρούν βιβλίο εσόδων- εξόδων ανεξαρτήτως ύψους ακαθα-
ρίστων εσόδων (Άρθρο 4 § 3α), αντίθετα όταν το εισόδημα χαρακτηρίζεται από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ’ πηγής)
εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων ανάλογα με το τζίρο τους. Σχετ. Εγγ. 1019012/139/10-3-1998.
Αναλογικά τα ίδια ισχύουν και για οργανωμένες ατομικές επιχειρήσεις που προσφέρουν τις υπηρεσίες μέσω εξει-
δικευμένου επιστημονικού προσωπικού.
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Παρ. 1 Ο εννεαψήφιος ΑΦΜ είναι έέννααςς  κκααιι  μμοοννααδδιικκόόςς για κκάάθθεε  φφυυσσιικκόό  ππρρόόσσωωπποο  ήή  ννοομμιικκόό (ΟΕ, ΕΕ κλπ). Διατη-
ρείται εφ’ όρου ζωής για τα φυσικά πρόσωπα για τα δε νομικά με τη δήλωση διακοπής εργασιών της εταιρίας (δια-
λυτικό). Τα φυσικά πρόσωπα για την απόδοση ΑΦΜ υποβάλλουν το έντυπο Μ1 (Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβο-
λής ατομικών στοιχείων) με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου για αλλοδαπούς. Αναγράφεται
υποχρεωτικά σε όλες τις συναλλαγές του φορολογούμενου και σε όλες τις φορολογικές δηλώσεις και τα φορολογι-
κά στοιχεία στα συμβόλαια που καταρτίζονται στα συστατικά Νομικών προσώπων.

Η απόδοση ΑΦΜ διενεργείται για τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες από τη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας τους.

Παρ. 2 ΈΈννααρρξξηη

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης
εργασιών, έντυπο Μ2 (Δήλωση έναρξης - μεταβολής εργασιών) πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συ-
ναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική εγκατάστα-
ση δε θεωρείται συναλλαγή.

Δικαιολογητικά για έναρξη επιτηδεύματος
1) Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας (μισθωτήριο - τίτλος ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 Ν. 1599/86

περί δωρεάν παραχώρησης χώρου)
2) Βεβαίωση εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΤΣΜΕΔΕ)
3) Βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο (ΤΕΕ)

Ειδικά στις περιπτώσεις αλλοδαπών φυσικών προσώπων συνυποβάλλεται και η σχετική άδεια παραμονής διάρκει-
ας τουλάχιστον (1) ενός έτους.

ΑΑυυττοοψψίίαα::
Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται με την υποβολή δήλωσης έναρξης επαγγέλματος να εκδίδει εντολή ελέγ-
χου για τη διαπίστωση της ύπαρξης επαγγελματικής εγκαταστάσεως μέσα σε τρεις (3) μέρες. Κατ’ εξαίρεση δεν γί-
νεται αυτοψία με αιτιολογημένη απόφαση του εφόρου.

Παρ. 3 Για οποιαδήποτε μεταβολή εργασιών και στοιχείων (έδρα - αντικείμενο κλπ) υποχρεούνται οι φορολογού-
μενοι σε διάστημα 30 ημερών απ’ αυτών να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το έντυπο Μ2 «Δήλωση έναρξης / με-
ταβολής εργασιών φυσικού προσώπου»

Παρ. 4 Για διακοπή εργασιών τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 10 ημερών από την ορι-
στική παύση εργασιών το έντυπο Μ4, «Δήλωση διακοπής εργασιών».

IΓ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
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IΔ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κ.Α.Δ.:
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΑΑ

Παρ. 1 Είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικ. Έτος ή γεωργικό έτος από: 
- εκμίσθωση οικοδομών
- ιδιοκατοίκηση ιδιοχρησιμοποίηση
- παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγμα
- εκμίσθωση γαιών (και μεταλλεία, λατομεία κ.λ.π.) Πρόσθετα από:
- αναδρομικά μισθώματα βάση νόμου ή δικαστικής απόφασης
- εκμίσθωση οικοδομών μαζί με τα έπιπλα και τα μηχανήματα
- εκμίσθωση
- ετήσιο μίσθωμα από μετάβαση επικαρπίας για ορισμένο χρόνο μίσθωμα ακινήτου που κτίστηκε σε οικόπεδο του

εκμισθωτή εισόδημα από την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών
Δεν λογίζεται εισόδημα από: ιδιόχρηση βιομηχανοστασίου
- ιδιοχρησιμοποίηση αγροικιών

Α) Υπολογισμός μισθώματος από: Μισθωτήριο
- Αν υπάρχει δυσαναλογία μισθώματος σε σχέση με την μισθωτική αξία του ακινήτου κατά 15% θα πρέπει να

αποδειχθεί ο λόγος 
- Κατώτατο όριο είναι το 3,5% της αντικειμενικής αξίας

Β) Υπολογισμός τεκμαρτού μισθώματος επί:
Ιδιοκατοίκησης 3,5% επί αντικειμενικής αξίας του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται ως γινόμενο των
εξής παραγόντων (άνω των 200 τ.μ.):

1) Κύριας επιφάνειας και ποσοστό 20% της επιφανείας των αποθηκευτικών χώρων και χώρων στάθμευ-
σης αυτοκινήτων

2) Τιμής ζώνης ή τιμή εκκίνησης
3) Του διορθωτικού συντελεστή σύμφωνα με τον πίνακα:

Τιμή ζώνης ή εκκίνησης / τ.μ. Συντελεστής

Μέχρι 440€ 1,10

Πάνω από 440 - 734€ 1,20

734 - 1174€ 1,30

Πάνω από 1174€ 1,40

IE’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
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4. Του συντελεστή παλαιότητας σύμφωνα με τον πίνακα:

Παλαιότητα / τ.μ. Συντελεστής

1-5 Χρόνια 0,90

6-10 Χρόνια 0,80

11-15 Χρόνια 0,75

16-20 Χρόνια 0,70

21-25 Χρόνια 0,65

26 και άνω 0,60

Γ. Υπολογισμός τεκμαρτού μισθώματος επί: ιδιοχρήσεως 3,5% επί της αντικειμενικής αξίας (ανεξαρτήτως τε-
τραγωνικών μέτρων).

Παρ. 2 Εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση οικοδομών

ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΙΙΔΔΙΙΟΟΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟΥΥ

Αντικειμενική αξία 70.000€ χ 3,5% = 2450€

ΈΈννννοοιιαα  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  ααππόό  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  οοιικκοοδδοομμώώνν

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηηνν  ιιδδιιοοχχρρηησσιιιιμμοοπποοίίηησσηη  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα,,- Ο όρος «οικο-
δομή» που αναφέρεται στην § 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. λαμβάνεται με την ευρεία του έννοια, έτσι ώστε να θεω-
ρείται ως οικοδομή κάθε κτίσμα ή τεχνικό έργο επί της γης που εξυπηρετεί τις στεγαστικές γενικά ανάγκες των πο-
λιτών. Επομένως σύμφωνα με την παράγραφο αυτή το εισόδημα που προκύπτει από την ιδιοχρησιμοποίηση κάθε
κτίσματος επί της γης αποτελεί εισόδημα από ακίνητα (σχετ. Π. 17200/Εγκ. 129/19.8.1955 διαταγή).

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηηνν  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοιιηησσηη  ααπποοθθήήκκηηςς  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα..- Ο όρος «οικοδομή» που ανα-
φέρεται στην § 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. λαμβάνεται με την ευρεία του έννοια, έτσι ώστε να θεωρείται ως οικοδο-
μή κάθε κτίσμα ή τεχνικό έργο επί της γης που εξυπηρετεί τις στεγαστικές γενικά ανάγκες των πολιτών. Επομένως
σύμφωνα με την παράγραφο αυτή το εισόδημα που προκύπτει από την ιδιοχρησιμοποίηση αποθήκης αποτελεί ει-
σόδημα από ακίνητα.
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ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηηνν  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  οοιικκοοδδοομμήήςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  οο  κκύύρριιοοςς  --  ννοομμέέααςς ή επικαρπωτής δώρησε ή πού-
λησε ή έκανε γονική παροχή την επικαρπία με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο αποκτά ο κύριος νομέας ή επικαρ-
πωτής (Σχετ. 1074783/ Α0012/1-9-2000). 

ΗΗ  μμιισσθθωωττιικκήή  ααξξίίαα  οοιικκοοδδοομμήήςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ηη  χχρρήήσσηη  εειισσφφέέρρεεττααιι  σσεε  ΑΑ..ΕΕ..  έέννααννττιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ααυυττήήςς  ααπποο--
ττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα- Από το άρθρο 9 του ν. 2190/1920 ορίζεται ότι η εξακρίβωση της αξίας των σε είδος
εταιρικών εισφορών κατά τη σύσταση της εταιρίας, όπως και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου αυτής, γίνεται μετά
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Εισφορά σε είδος όπως έχει γίνει δεκτό από τους ερμηνευτές του
Εμπορικού Δικαίου, θεωρείται κάθε άλλη εισφορά που δεν αφορά εισφορά σε χρήμα. Επομένως και η εισφορά της
χρήσης οικοδομής σε Α.Ε. θεωρείται εισφορά σε είδος και η αξία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη μετο-
χικού κεφαλαίου. Από το συνδυασμό των παραπάνω με την § 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι όταν εισφερ-
θεί η χρήση οικοδομής σε Α.Ε. για ορισμένο χρονικό διάστημα, έναντι της οποίας εισφοράς ο εισφέρων λαμβάνει
μετοχές έκδοσης της ίσης αξίας προς τη μισθωτική αξία, εφόσον η εταιρία δεν αποκτά εμπράγματο δικαίωμα επί
της οικοδομής αυτής, η αξία αυτή αποτελεί για το μέτοχο εισόδημα από ακίνητα, ειδικότερα εισόδημα εξ οιονεί
ιδιοχρησιμοποίησης οικοδομής, και θα φορολογηθεί, αφού κατανεμηθεί στα αντίστοιχα έτη για τα οποία εισφέρε-
ται η χρήση της οικοδομής, ανεξάρτητα αν η εταιρία πραγματοποίησε ή όχι κέρδη και αν διένειμε στους μετόχους
μέρισμα (σχετ. Ν. 3166/608/ΠΟΛ 213/12.7.1976 διαταγή).

ΗΗ  μμιισσθθωωττιικκήή  ααξξίίαα  οοιικκοοδδοομμήήςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ηη  χχρρήήσσηη  εειισσφφέέρρεεττααιι  σσεε  ΟΟ..ΕΕ..,,  ΕΕ..ΕΕ..  ήή  ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..  έέννααννττιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  κκεεφφααλλααίίοο
ααυυττώώνν  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα..--  Σύμφωνα με το άρθρο 742 του Α.Κ. οι εισφορές των εταίρων μπορεί να συ-
νίστανται σε εργασία αυτών στην εταιρία, σε χρήματα ή άλλα αντικείμενα, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή. Εξάλλου
εισφορά σε είδος, όπως έγινε δεκτό από τους ερμηνευτές του Εμπορικού Δικαίου, θεωρείται κάθε άλλη εισφορά η
οποία δεν αφορά εισφορά σε χρήμα. Κατά συνέπεια και η εισφορά χρήσης οικοδομής σε εταιρία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) θεω-
ρείται εισφορά σε είδος, η αξία δε αυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη εταιρικής μερίδας. Από το συνδυα-
σμό των παραπάνω με την § 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι σε περίπτωση εισφοράς χρήσης οικοδομής
σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. για ορισμένο χρονικό διάστημα, αντί της οποίας ο εισφέρων λαμβάνει από την εταιρία ποσοστά συμ-
μετοχής σ’ αυτήν ισόποσης αξίας με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, εφόσον η εταιρία δεν αποκτά εμπράγματο
δικαίωμα επί της οικοδομής, η μισθωτική αυτή αξία κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν γίνει δεκτά με τη Ν.
3166/ΠΟΛ 213/1976 διαταγή επί εισφοράς χρήσης οικοδομής σε A.E αποτελεί για τον εταίρο εισόδημα από ακίνη-
τα ανεξάρτητα της πραγματοποίησης ή μη κερδών από την Ο.Ε. ή Ε.Ε. και της λήψης ή όχι επιχειρηματικής αμοιβής
από τους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα. Το παραπάνω εισόδημα για την υπαγωγή του στη φορολογία θα
κατανεμηθεί στα αντίστοιχα έτη για τα οποία εισφέρεται η χρήση της οικοδομής. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και
σε περίπτωση εισφοράς της χρήσης οικοδομής σε Ε.Π.Ε. για την κάλυψη κεφαλαιουχικής συμμετοχής (σχετ.
1064345/1402 /Α0012/29.7.1996 έγγραφο).

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηη  δδωωρρεεάάνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα.- Ο
όρος «οικοδομή» που αναφέρεται στην § 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. λαμβάνεται με την ευρεία του έννοια, έτσι
ώστε να θεωρείται ως οικοδομή κάθε κτίσμα ή τεχνικό έργο επί της γης που εξυπηρετεί τις στεγαστικές γενικά
ανάγκες των πολιτών. Επομένως σύμφωνα με την παράγραφο αυτή το εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν πα-
ραχώρηση της χρήσης κάθε κτίσματος επί της γης αποτελεί εισόδημα από ακίνητα (σχετ. Π. 17200/Εγκ.
129/19.8.1955 διαταγή).

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηη  δδωωρρεεάάνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ααπποοθθήήκκηηςς  ήή  κκαατταασσττήήμμααττοοςς  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα.-
Ο όρος «οικοδομή» που αναφέρεται στην § 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. λαμβάνεται με την ευρεία του έννοια, έτσι
ώστε να θεωρείται ως οικοδομή κάθε κτίσμα ή τεχνικό έργο επί της γης που εξυπηρετεί τις στεγαστικές γενικά ανά-
γκες των πολιτών. Επομένως σύμφωνα με την παράγραφο αυτή το εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώ-
ρηση της χρήσης αποθήκης ή καταστήματος αποτελεί εισόδημα από ακίνητα.

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηη  δδωωρρεεάάνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ββιιοομμηηχχααννοοσσττάάσσιιοουυ  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα  ήή  ααππόό
εεμμπποορριικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς»»-- Ο όρος «οικοδομή» που αναφέρεται στην § 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. λαμβάνεται με
την ευρεία του έννοια, έτσι ώστε να θεωρείται ως οικοδομή κάθε κτίσμα ή τεχνικό έργο επί της γης που εξυπηρετεί
τις στεγαστικές γενικά ανάγκες των πολιτών. Επομένως σύμφωνα με την παράγραφο αυτή το εισόδημα που προκύ-
πτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης βιομηχανοστασίου αποτελεί εισόδημα από ακίνητα.

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηη  δδωωρρεεάάνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  δδιιααμμεερρίίσσμμααττοοςς  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα..-- Με την § 1
του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό ή κατά πε-
ρίπτωση γεωργικό έτος είτε από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από πα-
ραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα μιας ή περισσότερων οικοδομών είτε από εκμίσθωση γαιών. Επο-
μένως αν κάποιος φορολογούμενος παραχωρήσει σε ττρρίίττοο  ππρρόόσσωωπποο  το δικαίωμα χρήσης του διαμερίσματοοςς  χχωωρρίίςς
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ααννττάάλλλλααγγμμαα,, τότε από τη δωρεάν αυτή παραχώρηση της χρήσης του διαμερίσματος προκύπτει εισόδημα από ακίνη-
τα. Εξαίρεση η δωρεάν παραχώρηση ακινήτου για ιδιοκατοίκηση έως 200 τ.μ. από γονείς προς τέκνα και από τέκνα
προς γονείς η οποία δεν αποτελεί εισόδημα.

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηη  δδωωρρεεάάνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  εεππιιππλλωωμμέέννωωνν  δδωωμμααττίίωωνν  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα.- Ο
όρος «οικοδομή» που αναφέρεται στην § 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. λαμβάνεται με την ευρεία του έννοια, έτσι ώστε
να θεωρείται ως οικοδομή κάθε κτίσμα ή τεχνικό έργο επί της γης που εξυπηρετεί τις στεγαστικές γενικά ανάγκες
των πολιτών. Επομένως σύμφωνα με την παράγραφο αυτή το εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση
της χρήσης επιπλωμένων δωματίων αποτελεί εισόδημα από ακίνητα.

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηη  δδωωρρεεάάνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  χχώώρροουυ  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ  πποουυ  δδεενν  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  ίίδδιιοο
αακκίίννηηττοο  μμεε  ττηηνν  ιιδδιιοοκκααττοοιικκοούύμμεεννηη  οοιικκοοδδοομμήή  ααπποοττεελλεείί  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα..-- Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης
σε τρίτο της χρήσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου που δεν βρίσκεται στο ίδιο ακίνητο με την ιδιοκατοικούμενη
οικοδομή προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση του χώρου στάθμευσης και δηλώνεται όπως το
εισόδημα των ακινήτων που αναφέρονται στην περίπτ. β’ της § 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. (καταστήματα, γραφεία,
αποθήκες κ.λπ.) (σχετ. 1037842/703/Α0012/3.5.2001 έγγραφο).

ΠΠααρρ..44  ΠΠοοιιοοςς ααπποοκκττάά  ττοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ππααρρααχχώώρρηησσηη  δδωωρρεεάάνν  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  οοιικκοοδδοομμώώνν..  ΥΥπποοκκεείίμμεεννοο  φφόόρροουυ  ννιιαα  ττοο  εειισσόό--
δδηημμαα  ααππόό  αακκίίννηητταα  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  νναα  ππααρρααμμέέννεειι και μετά τη σύσταση χρησιδανείου ο χρήστης, αυτός δηλαδή που έχει
το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας, επικαρπίας, χρήσης κ.λπ. Επίσης το υποκείμενο της φορολογικής ενοχής
δεν αλλοιώνεται, επειδή στη σύμβαση του χρησιδανείου αναφέρεται ως όρος ότι η καταβολή των φόρων που θα επι-
βληθούν θα γίνει από το χρησάμενο. Άλλωστε από το άρθρο 813 του Α.Κ. δεν απορρέει ότι ο χρησάμενος είναι υπό-
χρεος για την καταβολή του φόρου εισοδήματος, δεδομένου ότι ο φόρος εισοδήματος δεν αποτελεί συνηθισμένη
δαπάνη για τη συντήρηση του πράγματος (σχετ. 1016716/227/Α0012/ 9.4.1991 έγγραφο).

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  οοιικκοοδδοομμήή  πποουυ  χχρρηησσιιδδάάννεειισσεε  μμίίαα  εεττααιιρρίίαα  σσεε  άάλλλληη  εεττααιιρρίίαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ααπποοκκττάά  ηη  ππρρώώττηη
εεττααιιρρίίαα..-- Από το συνδυασμό της § 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. και του άρθρου 810 του Α.Κ. και λαμβανομένου υπόψη
ότι ως ακαθάριστο έσοδο των νομικών προσώπων της § 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.) λαμβάνεται
μεταξύ άλλων το εισόδημα από ακίνητα, όπως αυτό προκύπτει από τα άρθρα 20, 21 και 22 αυτού του Κώδικα, προκύ-
πτει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία οικοδομική Α.Ε. παραχωρεί με χρησιδάνειο τη χρήση ακινήτων
της για 2 χρόνια σε Ο.Ε. στην οποία συμμετέχει κατά 90% και η οποία έχει το ίδιο αντικείμενο εργασιών με την Α.Ε.,
τεκμαρτό εισόδημα από ακίνητα αποκτά η Α.Ε. και όχι η O.E.(σχετ. 1109180/1724/Α0012/30.12.1998 έγγραφο).

ΤΤοο  εειισσόόδδηημμαα  ααππόό  ττηη  δδωωρρεεάάνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  οοιικκοοδδοομμήήςς  ααπποοκκττάά  ττοο  ππρρόόσσωωπποο  σσττοο  οοπποοίίοο  μμεεττααββιιββάάσσττηηκκεε
ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  εεννάάσσκκηησσηηςς  ττηηςς  εεππιικκααρρππίίααςς  ααυυττήήςς,,  εεφφόόσσοονν  γγιιαα  ττηη  μμεεττααββίίββαασσηη  ααυυττήή  κκααττααρρττίίσσθθηηκκεε  σσυυμμββοολλααιιοογγρρααφφιι--
κκόό  έέγγγγρρααφφοο..
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Οι ελεύθεροι επαγγεματίες μηχανικοί είναι υποχρεωμένοι σε υποβολή των πιο κάτω δηλώσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

11.. ΕΕιισσόόδδηημμαα

α) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ανά οικονομικό έτος για τα εισοδήματα που απέκτησαν κατά το προηγού-
μενο διαχειριστικό έτος στις προθεσμίες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ., «Ένθετο Ε2» κατά περίπτω-
ση και οπωσδήποτε Ε3. 

β) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επι-
καρπίας κίνησης) σε ακίνητα που απέκτησαν και κατέχουν ή για οποιαδήποτε μεταβολή (γάμος θάνατος, με-
ταβίβαση κλπ) που έγινε σ’ αυτά στην ορισμένη προθεσμία του οικονομικού έτους. 

γ) Δήλωση προκαταβλητέων φόρων 10% ή 4% κατά περίπτωση.
δ) Δήλωση παρακρατούμενου φόρου 20% για αμοιβές ελεύθερων επαγγελμάτων (λογιστή, άλλου μηχανικού). Η

δήλωση υποβάλλεται από αυτόν που έκανε την παρακράτηση και η απόδοση του φόρου γίνεται με διμηνιαί-
ες δηλώσεις μέχρι την 20η ημέρα που έπεται του διμήνου.

ε) Δήλωση ΦΜΥ εφ’ όσον απασχολεί έμμισθο προσωπικό. Η προσωρινή δήλωση υποβάλλεται με διμηνιαίες
δηλώσεις.

22.. ΚΚΒΒΣΣ

α) Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών (για παροχή υπηρεσιών).
β) Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών (αγορές αγαθών - λήψη υπηρεσιών κλπ) μέχρι την 30η Σεπτεμβρί-

ου κάθε έτους αναλόγως με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Δεν συμπεριλαμβάνονται ποσά αξίας μέχρι 300 ευ-
ρώ. Η μη επιβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή επιφέρει πρόστιμα. 

γ) ΦΠΑ
i) περιοδική δήλωση ανά τρίμηνο εφ όσον τηρούνται βιβλία β’ κατηγορίας ΚΒΣ
ii) Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ μέχρι την 55η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί της διαχειριστικής

περιόδου. (δηλαδή από 25 Φεβρουαρίου αναλόγως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ ήτοι μέσα σε 55 μέρες)
δ) Οι συντάκτες μελετών τεχνικών έργων υποβάλλουν στη πολεοδομία πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα

εκτελεστεί (αρθ. 37 παρ.2 Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ 1181/88 συγχρόνως με την υποβολή προκαβλητέου 4%-10%)
ε) Κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων εντός 30 ημερών του ιδιωτικού εγγράφου μίσθωσης (μισθωτήριο). Η

κατάθεση γίνεται είτε από τον εκμισθωτή είτε από τον μισθωτή. 

IΣΤ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
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Οι πρόσθετοι φόροι ή οι προσαυξήσεις είναι διοικητικές κυρώσεις με τις οποίες ο νομοθέτης επιδιώκει την αντι-
μετώπιση τnς φοροδιαφυγής. Ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος έχει πρόθεση να αποφύγει ή όχι το φόρο υπόκειται σε πρό-
στιμο αν

α) Υποβάλει την δήλωση εεκκππρρόόθθεεσσμμαα  σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 11%%  επί του οφειλόμενου με
τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρηση.

β) Υποβάλει αανναακκρριιββήή  δδήήλλωωσσηη,,  σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 22%%  επί του φόρου, την πληρωμή του
οποίου θ’ απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

γ) Καίτοι υπόχρεος δδεενν  υυπποοββάάλλεειι  δδήήλλωωσσηη,,  τότε υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 22,,55%%  επί
του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Στη πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην εκπρόθεσμη δήλωση ο πρόσθετος φόρος δεν μπορεί να υπερβεί το 100% και
σσττηη  δεύτερη και τρίτη δηλαδή σε ανακριβή ή σε μη υποβολή δήλωσης το 200%.
Στο φόρο προστιθεμένης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φό-
ρους, τέλη και εισφορές τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων ορίζονται σσεε  11,,55%%  γγιιαα  ττηηνν  εεκκππρρόόθθεεσσμμηη  δδήήλλωωσσηη
(με ανώτατο όριο το 100%), σσεε  33%%  γγιιαα  ττηηνν  αανναακκρριιββήή  δδήήλλωωσσηη (με ανώτατο όριο το 200%) και σε 3,5% για τη μη υπο-
βολή δήλωσης (με ανώτατο όριο το 200%).

Στις περιπτώσεις β) και γ) όταν η διαφορά λυθεί είτε με δικαστικό συμβιβασμό είτε ολικά ή μερικά με διοικητι-
κή επίλυση, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται για το ποσό του φόρου μέχρι το χρονικό σημείο τnς υπογραφής
τnς δικαστικής ή διοικητικής συμβιβαστικά επίλυσης κκααιι  ηη  ππρροοσσααύύξξηησσηη  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  σσυυννοολλιικκάά  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι
σστταα  33//55  ααυυττοούύ.

ΠΠρρόόσσττιιμμαα

Στις διοικητικές κυρώσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής ανήκουν και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα επιβάλλονται
στις περιπτώσεις πποουυ  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ηη  εεππιιββοολλήή  ππρρόόσσθθεεττοουυ  φφόόρροουυ  ήή  δδεενν  ππρροοκκύύππττεειι  πποοσσόό  φφόόρροουυ  γγιιαα  κκααττααββοολλήή. Ο
νόμος που διέπει την επιβολή των προστίμων είναι επίσης ο 2523/97.

Υπάρχει ένα γενικό πρόστιμο για όσους παραβαίνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις τους που ορίζεται ααππόό
111177€€  μμέέχχρριι  κκααιι  11..117700€€..  Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται όότταανν  δδεενν  ππρροοκκύύππττεειι  φφόόρροοςς  γγιιαα  κκααττααββοολλήή  ήή  ππρρόόσσθθεεττοοςς  φφόόρροοςς..

Διαφορετικά πρόστιμα ισχύουν για εκείνο που κατέχει και χρησιμοποιεί αριθμούς φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
περισσότερους από έναν ή αναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία και τις δηλώσεις ΑΦΜ που ανήκει σε άλλο πρό-
σωπο διότι τότε το πρόστιμο ανέρχεται στο πποοσσόό  ττωωνν  44..440000€€..

Στο ΦΠΑ όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχεί-
ου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε
επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΦΠΑ, ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση ππλλαασσττάά,,  εειικκοοννιι--
κκάά  ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ιισσόόπποοσσοο με ττοο  ττρριιππλλάάσσιιοο  ττοουυ  φφόόρροουυ  πποουυ  εεξξέέππεε--
σσεε  ήή  πποουυ  εεππιισσττρράάφφηηκκεε  ήή  δδεενν  ααππέέδδωωσσεε,, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. Σε περίπτω-
ση συμβιβασμού το επιβληθέν πρόστιμο περιορίζεται στο 1/3.

IZ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ Ή ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
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ΚΚ..ΒΒ..ΣΣ..

Όσον αφορά τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων το άρθρο 5 ν.2523/97 δημιουργεί νέο αντικειμενικό
τρόπο επιβολής προστίμου λόγω της φύσης και της ποικιλότητας των παραβάσεων αυτού.
Για το σκοπό αυτό καθιερώνονται δύο βάσεις υπολογισμού, συντελεστές βαρύτητας και ανώτατα όρια (οροφές). Οι
παραβάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, γενικές και αυτοτελείς.
Η βάση υπολογισμού προστίμου κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία τήρησης βιβλίων ΚΒΣ και ειδικότερα:
ΑΑ’’  κκααττηηγγοορρίίαα  γγεεννιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο 229933€€
ΒΒ’’  κκααττηηγγοορρίίαα  γγεεννιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο 558866€€
ΓΓ’’  κκααττηηγγοορρίίαα  γγεεννιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο 888800€€

Με βάση τα πρόστιμα αυτά υπάρχει κλιμάκωση ανάλογα με το βάρος της παράβασης και επιβολή ειδικού ύψους
προστίμου στην περίπτωση έκδοσης ή χρήσης πλαστού ή εικονικού κλπ στοιχείου.

ΠΠλλαασσττάά  κκααιι  εειικκοοννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα

Το άρθρο 19 § 3ν.2523/97 θεωρεί ωωςς  ππλλαασσττόό  φφοορροολλοογγιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο εκείνο πποουυ  έέχχεειι  δδιιααττρρηηθθεείί  ήή  σσφφρρααγγιισσττεείί  μμεε  οοπποοιι--
οοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο,, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θε-
ώρησης του και εφόσον η μη καταχώρηση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου.

Ακόμη, θεωρείται πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτοτύπου ή
αντιτύπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.

Εξάλλου, στο άρθρο 19§ 4ν.2523/9977  θθεεωωρρεείίττααιι  ωωςς  εειικκοοννιικκόό  ττοο  σσττοοιιχχεείίοο εκείνο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύ-
παρκτη στο σύνολο της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από
αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικοί πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν
έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματος του, ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με
την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση ΔΟΥ. ΕΕιικκοοννιικκόό θεωρείται επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε
ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρεία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσι-
κό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ και μαζί με την απόφαση επιβολής κοινοποιείται
στον παραβάτη αντίγραφο της σχετικής έκθεσης ελέγχου.

Στην διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα περιορίζονται στ 1/3 αυτών, στρογγυ-
λοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ.

ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή  εεππίίλλυυσσηη

Για να υλοποιηθεί ο συμβιβασμός, διοικητικός ή δικαστικός και να περιοριστεί στο 1/3 όσον αφορά τα πρόστιμα,
ππρρέέππεειι  ααμμέέσσωωςς  ή τουλάχιστον εντός των δυο επομένων ημερών να καταβληθεί το 1/5 του ποσού του συμβιβασμού.
Άλλως δεν ισχύει ο συμβιβασμός. Στην περίπτωση άλλων φορολογικών αντικειμένων πρέπει να καταβληθεί το 1/5
της διαφοράς που προκύπτει με το συμβιβασμό κυρίου και προσθέτου φόρου στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα.

ΆΆλλλλεεςς  κκυυρρώώσσεειιςς

Στις περιπτώσεις εισοδήματος από ακίνητα, όταν αυτά δδεενν  δηλωθούν στη φορολογία εισοδήματος δεν μπορεί να
εγερθεί αγωγή, ή να παραχωρηθεί υποθήκη ή να ληφθεί στεγαστικό δάνειο κκααιι  αανν  δδηηλλωωθθοούύνν  κκααιι  ζζηηττηηθθεείί  ππιισσττοοπποοιι--
ηηττιικκόό  μμέέσσαα  σσεε  3 μμήήννεεςς
από την εκπρόθεσμη δήλωση τα έσοδα εξ ακινήτων φορολογούνται με συντελεστή 50%.

Σε ορισμένες από το νόμο αναφερόμενες περιπτώσεις με απόφαση υπουργού οικονομικών μπορεί να ανασταλεί η
λειτουργία καταστήματος, γραφείου κλπ. ή με απόφαση προϊσταμένου ΔΟΥ να αφαιρεθούν οι πινακίδες ή άδειας
κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή και η άδεια οδήγησης.

Εάν η φορολογική αρχή διαπιστώσει παραβάσεις αξίας πάνω από 150.000€ δεν χορηγεί βεβαιώσεις ή πιστοποιη-
τικά και αίρεται το απόρρητο των καταθέσεων και δεσμεύεται το 50% αυτών ενώ οι παραβάσεις για χρήση ή έκδο-
ση εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων αξίας συναλλαγής άνω των 300.000€ επισύρουν, εκτός των άλλων,
και τις πιο πάνω κυρώσεις.
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ΠΠοοιιννιικκέέςς  κκυυρρώώσσεειιςς

Όποιος προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου παραλείπει να υποβάλλει δήλωση ή υποβάλλει ανακριβή δή-
λωση τιμωρείται, α) με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους εφόσον ο φόρος υπερβαίνει το ποσό των 15.000€
και β) με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα ετών εφόσον ο φόρος υπερβαίνει το ποσό των 150.000€.

1. Όποιος δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο προστιθεμένης αξίας, το φόρο κύκλου ερ-
γασιών και τους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές τιμωρείται α) με φυλά-
κιση ενός έτους εφόσον το προς απόδοση ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει σε ετήσια βάση το
ποσό των 3.000€ και β) με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις
75.000€.

2. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία καθώς και όποιος τα αποδέχεται ή τα νοθεύει τιμω-
ρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

Ειδικά, όποιος εκδίδει π αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο της ή για
μέρος αυτής τιμωρείται α) με φυλάκιση ενός έτους εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων
υπερβαίνει το ποσό των 3.000€ και β) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις
15.000€.Όταν η συνολική αξία των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των
235.000€ επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή το κλείσιμο του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου και γενικά
επαγγελματικής εγκατάστασης αυτού μέχρι ένα μήνα.

ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  εειισσππρράάξξεειι  δδηημμοοσσίίωωνν  εεσσόόδδωωνν

Οι επιχειρήσει οποιασδήποτε μορφής εξοφλούν τις οφειλές τους στις ΔΟΥ με επιταγή αν το χρέος είναι άνω των
500€ και 1.000€ αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Οι προσαυξήσεις των βεβαιωμένων ληξιπροθέσμων χρεών
επιβαρύνονται από 01/03/2005 με ποσοστό 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης και αυτή η επιβάρυνση, μπορεί να φτά-
σει ως ανώτατο όριο το 200% του αρχικού χρέους.

Η καθυστέρηση καταβολής των οφειλομένων φόρων οδηγεί και στη λήψη αναγκαστικών μέτρων εκ μέρους της ΔΟΥ
προκειμένου να εισπράξει τα ποσά αυτά από τους μη συνεπείς οφειλέτες. Τα μέτρα αυτά ενεργοποιούνται, ανάλογα
με τη περίπτωση και το ύψος του χρέους αρχίζοντας από την απλή όχληση μέχρι τη κατάσχεση και εκποίηση περι-
ουσιακών στοιχείων.
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Παρ. 1 ΑΑννάάκκλληησσηη  δδήήλλωωσσηηςς  

Η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για τον φορολογούμενο. Μπορεί όμως για λόγους συγγνωστής πλάνης να την
ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνι-
στούν. Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της
δαπάνης στοιχείο προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια. Στην περίπτωση απόρριψης της
ανάκλησης επιδίδεται με απόδειξη γνωστοποίηση αυτής στον φορολογούμενο ο οποίος μπορεί να την προσβάλλει
προσφεύγοντας ενώπιων του διοικητικού Πρωτοδικείου. Ανάκληση δήλωσης την ανατροπή οριστικής και αμετά-
κλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη. 

Παρ. 2 ΔΔιιόόρρθθωωσσηη  δδήήλλωωσσηηςς

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, επομένως τα ποσά και οι κωδικοί που
έχουν δηλωθεί ή συμπληρωθεί δεν μπορούν να αλλοιωθούν οίκοθεν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Ο φορολογικός νόμος καθορίζει τις περιπτώσεις που οοίίκκοοθθεενν παρέχει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., το δικαίωμα
αυτό και τις περιπτώσεις που για τυχόν διορθώσεις της δήλωσης θα πρέπει να κληθεί ο ίδιος ο φορολογούμενος.
Συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου, δεν λαμβάνει υπό-
ψη ποσά και αριθμούς που έχουν αναγραφεί στις ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης του υπόχρεου και συνεπάγονται τη
διενέργεια μειώσεων ή εκπτώσεων του εισοδήματος ή του φόρου ή διαμορφώνουν το αφορολόγητο ποσό ή την ετή-
σια τεκμαρτή δαπάνη εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον υπόχρεο τα νόμιμα στοιχεία που αποδεικνύουν άμεσα
την συνδρομή των προϋποθέσεων με βάση όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Αριθμητικά λάθη στις αρθροίσεις
και στις μεταφορές καθώς και αναριθμιτισμοί που αφορούν στην ορθή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης του υπό-
χρεου διορθώνονται οίκοθεν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. 
Το περιεχόμενο του σημειώματος υπολογισμού και εκκαθάρισης του φόρου μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορο-
λογούμενο με κάθε αποδεικτικό μέσο ενώπιων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Διοικητικού Πρωτοδικείου. 

Παρ. 3 ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή  εεππίίλλυυσσηη  δδιιααφφοορράάςς  --  ΠΠρροοσσφφυυγγήή

Ο υπόχρεος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε φύλλο ελέγχου ή απόφαση υποβολής προστίμου μπορεί να αμφισβητήσει
την ορθότητά του και να προτείνει διοικητική επίλυση της διαφοράς. Η πρόταση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της
Δ.Ο.Υ. με ιδιαίτερη αίτηση ή το δικόγραφο της προσφυγής μέσα σε νόμιμη προθεσμία από την κοινοποίηση του φύλ-
λου ελέγχου ή της απόφασης. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται ή όσα
αναπτύσσονται απ’ αυτόν εγγράφως ή προσωπικώς μπορεί να αποδεχθεί την ακύρωση, την διαγραφή μερικών μόνο ει-
σοδημάτων ή τον περιορισμό της φορολογητέας ύλης και σε περίπτωση προστίμου τον περιορισμό στο 1/3 του ποσού. 
Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία, η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από
επιτροπή που αποτελείται από τον αρμόδιο επιθεωρητή τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και εκπρόσωπο του οικονομι-
κού - βιοτεχνικού ή τεχνικού επιμελητηρίου. 

Εάν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκείται από τον υπόχρεο νόμιμη αμοιβή (εντός 60 ημε-
ρών από την κοινοποίηση), η υπόθεση στέλνεται στο διοικητικό δικαστήριο. 

IH’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
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Παρ. 1 ΚΚίίννηηττρραα  εεθθεελλοοννττιικκήήςς  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς

Ο φορολογούμενος εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο μπορεί να υποβάλλει αρχικές ή συμπληρωμα-
τικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών με μείωση στο ? των προσθέτων φόρων.
Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από της επίδοσης στον φορολογούμε-
νο επί αποδέιξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρμόδιας ελεγκτικής επιτροπής. 

Μειώνονται επίσης στο 1/5 τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 4 και 5 του νόμου 2523/97 Πρόστιμα για φορολογικές
παραβάσεις που σχετίζονται άμεσα με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ή την δηλωθείσα φορολογητέα ύλη. Ειδικά σε
ό,τι αφορά τα πρόστιμα το άρθρο 5 ν. 2523/97 (Κ.Β.Σ.) η ανωτέρω μείωση ισχύει με την προϋπόθεση ότι η φορολο-
γητέα ύλη που σχετίζεται με τις οικείες παραβάσεις έχει δηλωθεί σε όλες τις φορολογίες. 

Η μείωση των προστίμων ισχύει εφόσον η σχετική πράξη συμβιβασμού του προστίμου υπογραφεί εντός της προθε-
σμίας των 10 ημερών. Για το σκοπό αυτό ο φορολογούμενος υποβάλλει στην αρμόδια ελεγκτική αρχή ειδική δήλω-
ση - αναφορά για το είδος της παράβασης που σχετίζεται με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ή τη δηλωθείσα φορολο-
γητέα ύλη, η οποία αποτελεί δικαιολογητική βάση επιβολής του προστίμου, χωρίς τις περιπτώσεις αυτές να απαι-
τείται ιδιαίτερη έκταση ελέγχου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. 

Παρ. 2 ΚΚίίννηηττρραα  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκάάλλυυψψηη  φφααιιννόόμμεεννωωνν  ππααρρααββααττιικκήήςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  εεππίί  ππααρρααββααττιικκώώνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν

Στην περίπτωση που καταγγελθεί από επιτηδευματία ή άλλο φορολογούμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και πιστο-
ποιηθεί με επιτροπή της αστυνομικής ή άλλης αρμόδιας αρχής, δωροδοκία τελούμενη από υπάλληλο φορολογικής
αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων του γενικώς ή του φορολογικού ελέγχου γενικότερα, ο επιτηδευματίας ή
άλλος φορολογούμενος από τον οποίο ζητήθηκε η παροχή ανταλλάγματος, απαλλάσσεται των προστίμων, προσαυ-
ξήσεων και ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις που επιδιωκόταν η συγκάλυψη. 

Ειδικά στις περιπτώσεις φορολογικού ελέγχου, η απαλλαγή καταλαμβάνει κάθε είδους φορολογική παράβαση του
φορολογουμένου, που είχε ήδη αναφερθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης του διαταχθέντος ελέγχου ή περαιτέρω θα διαπι-
στωθεί στο πλαίσιο ολοκλήρωσης αυτού εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος ολοκληρώ-
νεται από υπαλλήλους άλλης ελεγκτικής αρχής που ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας οικονομι-
κής επιθεώρησης. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις δδεενν διενεργείται επίσης τακτικός φορολογικός έλεγχος στον καταγγέλοντα επιτη-
δευματία για τη τρέχουσα τον χρόνο δωροδοκίας χρήσης καθώς και για τις επόμενες δύο χρήσεις. 
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν επί υποθέσεων στις οποίες η δωροδοκία τελείται από την ημέρα δημοσίευσης του πα-
ρόντος νόμου 22/11/2007 και μετά. 

Παρ. 3 ΡΡυυθθμμίίσσεειιςς  γγιιαα  ννέέοουυςς  εεππιιττηηδδεευυμμααττίίεεςς

ΓΓιιαα  ππααρρααββάάσσεειιςς  ΚΚ..ΒΒ..ΣΣ..  ννέέωωνν  εεππιιττηηδδεευυμμααττιιώώνν  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααφφοορροούύνν  ττιιςς  33  ππρρώώττεεςς  δδιιααχχεειιρριισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  ααππόό  ττηηνν
έέννααρρξξηη  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττάάςς  ττοουυςς  δδεενν  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  ππρρόόσσττιιμμαα  ΚΚ..ΒΒ..ΣΣ..  κκααιι  τταα  ττηηρρηηθθέένντταα  ββιιββλλίίαα  δδεενν
χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ααννεεππααρρκκήή  εεκκ  ττωωνν  ππααρρααββάάσσεεωωνν  ααυυττώώνν,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  ττοουυ  εείίδδοουυςς  κκααιι  ττηηςς  έέκκτταασσηηςς  ττηηςς  ππααρράάββαασσηηςς..  

IΘ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΞΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Ν. 3610/2007
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Για τους νέους επιτηδευματίες και για τις ίδιες διαχειρτιστικές περιόδους δεν επιβάλλονται επίσης πρόσθετοι φό-
ροι επί ανακρίβειας δήλωσης φορολογικού εισοδήματος λόγω μη ορθού κατά τις ισχύουσες διατάξεις λογιστικού
προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος, εκτός αν πρόκειται: α) για δηλώσεις για τις οποίες η ανακρίβεια οφείλε-
ται ολικά ή μερικά σε λανθασμένη μεταφορά των βιβλίων και στοιχείων. β) για δηλώσεις που αφορούν διαχειρισιτ-
κές περιόδους που βαρύνονται με παραβάσεις: αα) έκδοσης εικονικών ή πλαστών ως προς την ποσότητα ή αξία ή
τον αντισύμβαλλόμενο φορολογικών στοιχείων ή λήψη εικονικώς ως προς την ποσότητα ή την αξία φορολογικών
στοιχείων ή νόθευσης τέτοιων στοιχείων ββ) καταχώρησης στα τηρηθέντα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν
πραγματοποιηθεί ή δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο

Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν εφόσον πριν από την διάπραξη της σχετικής παράβασης έχει γίνει αποδεδειγμένα η
υπόδειξη στον επιτηδευματία από οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο ή φορολογική αρχή για την ορθή εφαρμογή των
οικείων σε κάθε περίπτωση φορολογικών διατάξεων. 

Παρ. 4 ΈΈκκδδοοσσηη  εεγγχχεειιρριιδδίίοουυ  γγιιαα  ττοουυςς  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  εελλέέγγχχοουυςς

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εκδίδει εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις των φορολογουμένων, καθώς και των ελεγκτών, σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο, τις δυνατότητες που προ-
βλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για την αμφισβήτηση από τους φορολογούμενους, των αποτελεσμάτων του ελέγ-
χου, τις προθεσμίες άσκησης των ενδίκων μέσων, τις προβλεπόμενες ποινές και πρόστιμα και τις μειώσεις αυτών
εφόσον υπάρξει διοικητική επίλυση της διαφοράς. 

Το εγχειρίδιο αυτό επιδίδεται από τον ελεγκτή στον ελεγχόμενο την πρώτη μέρα του ελέγχου. Το ανωτέρω εγχειρί-
διο δεν αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ελεγκτικής διαδικασίας αλλά έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. 




