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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
					
-Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην Ελλάδα		
-Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή
-Ποιό εισόδημα θεωρείται ως"φορολογητέο"			
-Μείωση του καταβλητέου φόρου από το φόρο της αλλοδαπής
-Αντικείμενο για φόρο εισοδήματος σε φυσικά πρόσωπα
-Ποιά πρόσωπα θεωρεούνται ως "εξαρτώμενα μέλη" του φορολογούμενου
-Ποιός γονέας φορολογείται για το εισόδημα των ανήλικων τέκνων		
-Πότε ο ανήλικος υποβάλλει χωριστή φορολογική δήλωση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

13

-Γενικά για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και από συντάξεις
-Ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές
-Ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και από συντάξεις		
-Ποιές παροχές σε είδος που παρέχονται στον εργαζόμενο θεωρούνται
εισόδημα και φορολογούνται στ' όνομά του			
-Εισοδήματα από μισθωτή εργασία και από συντάξεις που
απαλλάσσονται από το φόρο
-Φορολογία του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
-Μείωση του φόρου που προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις
-Πρόσθετες μειώσεις του φόρου
-Μείωση του φόρου για ιατρικές δαπάνες
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-Μειώσεις του φόρου για δωρεές
-Μείωση του φόρου για φορολογούμενους που δεν έχουν
τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

31
33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 		
-Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
-Aγροτικά εισοδήματα
-Επιχειρηματικές δαπάνες που εκπίπτουν φορολογικά από τα έσοδα
-Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
-Επιχειρηματικές δαπάνες που δεν εκπίπτουν φορολογικά από τα έσοδα
-Φορολογικές αποσβέσεις
-Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων
-Επισφαλείς απαιτήσεις
-Μεταφορά ζημιών
-Μέθοδος προσδιορισμού των εσόδων
-Κλίμακες με τους συντελεστές φόρου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
-Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
-Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
-Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες διαβίωσης
-Αντικειμενική δαπάνη κύριας κατοικίας
-Αντικειμενική δαπάνη δευτερεύουσας κατοικίας
-Αντικειμενική δαπάνη Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων
-Ιδιωτικά σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια)
-Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων, δάσκαλοι κτλ.
-Αντικειμενική δαπάνη με σκάφη αναψυχής ανοικτού τύπου
-Αντικειμενική δαπάνη για μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη αναψυχής
με χώρο ενδιαίτησης
-Αντικειμενική δαπάνη για τα ανεμόπτερα
-Αντικειμενική δαπάνη για τα αεροσκάφη
-Αντικειμενική δαπάνη για τα αεριοπροωθούμενα
-Αντικειμενική δαπάνη για τα ελικόπτερα
-Αντικειμενική δαπάνη για τις πισίνες
-Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη
-Αμφισβήτηση της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης

60
60
60
61
62
63
67
77
77
77
78
79
79
80
80
80
81
82

503
-Παράδειγμα προσδιορισμού του αντικειμενικού εισοδήματος
με βάση τις δαπάνες διαβίωσης
-Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
-Αγορά Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων κλπ.
-Αγορά πλοίων και σκαφών αναψυχής
-Αγορά κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας
-Σύσταση ή αγορά επιχειρήσεων ή αύξηση του κεφαλαίου κτλ.
-Αγορά ή χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων
-Ανέγερση οικοδομής ή κατασκευή πισίνας
-Χορήγηση δανείων
-Δωρεές - γονικές παροχές - χορηγίες
-Αποσβέσεις δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής
-Δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ούτε και η δαπάνη
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στις παρακάτω περιπτώσεις
-Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
		
-Τι θεωρείται "εισόδημα από κεφάλαιο"			
-Μερίσματα
-Φορολογικός συντελεστής για τα μερίσματα
-Τόκοι
-Φορολογικός συντελεστής για τους τόκους
-Δικαιώματα (royalties)
-Φορολογικός συντελεστής για τα δικαιώματα
-Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (έσοδα από ενοίκια)
-Φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα από ακίνητη περιουσία
-Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
-Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
-Μεταβίβαση τίτλων
-Φορολογικός συντελεστής για την υπεραξία μεταβίβασης
ακινήτων και τίτλων
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 			
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
					
-Φορολογική κατοικία
-Τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης
-Μόνιμη εγκατάσταση
-Φορολογικό έτος - Διαχειριστική περίοδος
-Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τα
νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες
-Υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
-Απαλλασσόμενα απο το φόρο νομικά πρόσωπα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
-Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
-Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
-Υποκεφαλαιοδότηση
-Ενδοομιλικές συναλλαγές
-Μεταφορά λειτουργιών
-Εισφορά ενεργητικού έναντι τίτλων
-Ανταλλαγή τίτλων
-Συγχωνεύσεις και διασπάσεις
-Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE
-Μη εφαρμογή ευεργετημάτων
-Εκκαθάριση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
		
-Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
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-Προσωπικές εταιρίες, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες κτλ.
με απλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
-Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών
-Φορολογητέα κέρδη, όταν αυτά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου
-Μικρές επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ				
-Φορολόγηση στην πηγή
-Φορολογικός συντελεστής στην παρακράτηση φόρου
-Αναδρομικά εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις
-Απόδοση του παρακρατούμενου φόρου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
-Υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου
-Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου
-Απαλλαγή για ορισμένες ενοομιλικές πληρωμές
-Συντελεστές παρακράτησης φόρου
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ			
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ			
-Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα
και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
-Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες (Ε.Α.Ε.)
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			
-Α. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από
φυσικά πρόσωπα και καταβολή του φόρου
-Β. Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας
από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
-Γ. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από νομικά πρόσωπα
και από νομικές οντότητες και καταβολή του φόρου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 					
-Α. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική
δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

178
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-Β. Μείωση του προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική
δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα
-Γ. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από νομικά πρόσωπα
και από νομικές οντότητες
-Τέλος επιτηδεύματος
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

185

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1			
-Παράδειγμα συμπλήρωσης του πίνακα 4Α για μισθούς
και συντάξεις της ατομικής δήλωσης
-Παραδείγματα συμπλήρωσης της ατομικής δήλωσης
με τα γεωργικά εισοδήματα
-1ο Παράδειγμα: αφορά φυσικά πρόσωπα κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες που απόκτησαν γεωργικό εισόδημα και τήρησαν
απλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
-2ο Παράδειγμα: αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες και απόκτησαν γεωργικό εισόδημα
χωρίς όμως να τηρούν βιβλία των Ε.Λ.Π.
-3ο Παράδειγμα: αφορά φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά απόκτησαν όμως
και γεωργικό εισόδημα χωρίς να τηρούν βιβλία των Ε.Λ.Π.
-Πως προσδιορίζεται η ανάλωση κεφαλαίου
-Αποδείξεις δαπανών
-Ιατρικά και νοσοκομειακά έξοδα
-Μείωση του φόρου από δωρεές
-Οδηγίες για τη συμπλήρωση του έντυπου Ε3
-Οδηγίες για τη συμπλήρωση του έντυπου Ν (Νομικών προσώπων)
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟ Ν. 4172/13
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
235
-Α. Παραδείγματα για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και από συντάξεις 235
-Παράδειγμα προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τις έγγραφες συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών ή με βάση τις συμβάσεις έργου
235
-Παράδειγμα παραχώρησης κατοικίας από την εταιρία σε εργαζόμενο
237
-Παράδειγμα συμπλήρωσης του πίνακα 4Α για μισθούς και συντάξεις
της ατομικής δήλωσης, και υπολογισμού του φόρου εισοδήματος
238
-Παράδειγμα μείωσης του φόρου από το φόρο της αλλοδαπής
240
-Β. Παραδείγματα για εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική
δραστηριότητα
241
-1ο Παράδειγμα: Προσδιορισμός του καθαρού κέρδους εμπορικής επιχείρησης
στην οποία συντάσσεται κάθε χρόνο και απογραφή
241
-2ο Παράδειγμα: Προσδιορισμός του καθαρού αποτελέσματος από
παροχή υπηρεσιών
244
-3ο Παράδειγμα: Προσδιορισμός του καθαρού κέρδους βιοτεχνικής
επιχ/σης, που συντάσσει απογραφή στο τέλος κάθε χρήσης 247
-4o Παράδειγμα: Προσδιορισμός καθαρού κέρδους ατομικής επιχείρησης
με βιβλίο "εσόδων - εξόδων", που παρέχει μόνο υπηρεσίες
250
-5ο Παράδειγμα: Προσδιορισμός του καθαρού κέρδους ατομικής εμπορικής
επιχείρησης και συγχρόνως παροχής υπηρεσιών
με απλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
253
-6ο Παράδειγμα: Προσδιορισμός του καθαρού κέρδους επιχείρησης
με κλάδο παραγωγής και με κλάδο παροχής υπηρεσιών
257
-Παράδειγμα συμπλήρωσης του πίνακα 4E της ατομικής δήλωσης Ε1,
καθώς και του έντυπου Ε2
261
-Γ. Ολοκληρωμένα παραδείγματα για φυσικά πρόσωπα προσδιορισμού
του φόρου εισοδήματος
266
-1ο Παράδειγμα προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος
266
-2ο Παράδειγμα προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος
272
-3ο Παράδειγμα που αφορά: Συμπλήρωση ατομικής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος (Έντυπο Ε1) και υπολογισμό του καταβλητέου φόρου
277

509

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 					
-Α. Παραδείγματα φορολογίας κερδών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
-1ο Παράδειγμα: φορολογία κερδών χρήσης 2016 σε Ο.Ε.
-2ο παράδειγμα: φορολογία κερδών χρήσης 2016 σε Ε.Ε.
-3ο παράδειγμα: φορολογία κερδών χρήσης 2016 σε Ο.Ε.
-4ο παράδειγμα: φορολογία κερδών Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία
-5ο Παράδειγμα: Προσδιορισμός του καθαρού κέρδους πολύ μικρής
οντότητας με σύνταξη μόνο "Κατάστασης Αποτελεσμάτων"
-Β. Ολοκληρωμένα παραδείγματα για Ο.Ε. και Ε.Ε.
-1ο παράδειγμα συμπλήρωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από Ο.Ε.
και Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
-2ο παράδειγμα συμπλήρωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από Ο.Ε.
και Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία
-Τι γίνεται στην περίπτωση που οι ζημίες χρήσης μετατρέπονται σε
φορολογητέα κέρδη (λόγω λογιστικών διαφορών)
-Γ. Παραδείγματα συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης για
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
1ο παράδειγμα
2ο παράδειγμα
3ο παράδειγμα
-Παράδειγμα φορολογίας εισοδημάτων από ακίνητα νομικών προσώπων
μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κατανομή των κοινών δαπανών
-Δ. Παραδείγματα εφαρμογής για τις Ε.Π.Ε. (& Ι.Κ.Ε.)
-1o Παράδειγμα: Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος στις Ι.Κ.Ε.
-2ο Παράδειγμα: Φορολογία κερδών Ε.Π.Ε., όταν στα έσοδά της
περιλαμβάνονται και έσοδα από καταθέσεις όψης σε τράπεζες καθώς
και κέρδη από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις
-3ο Παράδειγμα: Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. - Συμπλήρωση δήλωσης (Ν)
- Λογιστικές εγγραφές διανομής κερδών
-Ποιές είναι οι λογιστικές ενέργειες στην περίπτωση που οι ζημίες χρήσης
μετατρέπονται σε φορολογητέα κέρδη (λόγω λογιστικών διαφορών)
-Ε. Παραδείγματα εφαρμογής για τις Α.Ε
-1ο Παράδειγμα: Φορολογία κερδών Α.Ε., όταν στα έσοδά της
συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από καταθέσεις όψης σε τράπεζες,
καθώς και κέρδη από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις
-2ο Παράδειγμα (γενικό παράδειγμα): Διανομή κερδών με υπολογισμό
των φόρων και με λογιστικές εγγραφές. Συμπλήρωση της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος της ΑΕ (έντυπο Ν)
-3ο Παράδειγμα: Διανομή κερδών Α.Ε., όταν προκύπτει ελάχιστο α΄ μέρισμα
-4ο Παράδειγμα: Όταν οι λογιστικές διαφορές στις Α.Ε. υπερβαίνουν
τα πραγματικά κέρδη
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337
338
338
344
349
354
361
361

362
366
378
379

379

386
401
402
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-ΣΤ. Παραδείγματα συνεταιρισμών
-1ο Παράδειγμα φορολογίας κερδών προμηθευτικών συνεταιρισμών
-2ο Παράδειγμα φορολογίας κερδών συνεταιρισμών, όταν στα έσοδά
της συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από τόκους καταθέσεων
και από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις
-Ποιές είναι οι λογιστικές ενέργειες, στην περίπτωση που οι ζημίες χρήσης
μετατρέπονται σε φορολογητέα κέρδη (λόγω λογιστικών διαφορών)
στους συνεταιρισμούς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 		
-Παράδειγμα παρακράτησης φόρου 3% πάνω στην αξία του
κατασκευαστικού έργου
-Παραδείγματα παρακράτησης φόρου από ελευθέρια επαγγέλματα
-Παράδειγμα παρακράτησης φόρου στους τόκους δανείων
-Χαρτόσημο δανείων
-Παράδειγμα χαρτοσήμανσης δανείου και παρακράτησης φόρου πάνω
στους τόκους δανείων
-Αμοιβές διαφόρων τρίτων
-Ποιές αμοιβές διαφόρων τρίτων υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%
-Ποιοί είναι υπόχρεοι στην παρακράτηση του φόρου 20%
-Πως αποδίδεται ο παρακρατημένος φόρος 20% και το χαρτόσημο 3,60%
-Μέχρι πότε χορηγείται η βεβαίωση από την επιχείρηση στο δικαιούχο
-Υποβολή φορολογικών στοιχείων για τις αμοιβές κλπ. τρίτων
-Παράδειγμα παρακράτησης φόρου σε αμοιβές διαφόρων τρίτων
-Παράδειγμα παρακράτησης φόρου από το Δημόσιο
-Φόρος διαμονής - τέλος συνδρομητών - τυχερά παίγνια
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ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΕΝΤΥΠΟ Ε9 - ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΝ.Φ.Ι.Α.		

449

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΗΛΩΣΗ - (ΕΝΤΥΠΟ) Ε9 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ			
-Ποιοί είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το έντυπο Ε9
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-Πληροφορίες για τη συμπλήρωση του πίνακα 1 (του έντυπου Ε9)
--Πληροφορίες για τη συμπλήρωση του πίνακα 2 (του έντυπου Ε9)
-Γενικό παράδειγμα συμπλήρωσης του έντυπου Ε9
-Παραδείγματα συμπλήρωσης του έντυπου Ε9 σε μεταγενέστερες χρήσεις

452
457
459
464

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ
-Κατηγορία Α΄ - Κατηγορία Β΄ - Κατηγορία Γ΄
-Διευκρινίσεις για το φόρο κληρονομιάς και γονικής παροχής
-Παραδείγματα για τη φορολογία στις κληρονομιές και γονικές παροχές
-Κλίμακες φόρου για δωρεές - γονικές παροχές και κληρονομιές
-Απαλλαγή για αγορά α΄ κατοικίας
-Παραδείγματα απαλλαγής από αγορά α΄ κατοικίας
-Επικαρπία και πλήρη κυριότητα

467
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
		
-Ποιά ακίνητα υπόκεινται στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
-Ποιά πρόσωπα υπόκεινται στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
-Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
-Υπολογισμός του κύριου φόρου για τα κτίσματα
-Παράδειγμα υπολογισμού του κύριου φόρου για τα κτίσματα
-Υπολογισμός του κύριου φόρου για τα οικόπεδα και τα γήπεδα
-Παράδειγμα υπολογισμού του κύριου φόρου σε οικόπεδα
-Παράδειγμα υπολογισμού του κύριου φόρου σε γήπεδα
-Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου
-Παράδειγμα υπολογισμού του συμπληρωματικού και συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
-Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
-Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

476
476
477
478
478
481
482
484
486
487
488
490
491

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ 1.1.2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 		
-Πρόστιμα για ανακριβή και πλαστά φορολογικά στοιχεία
-Παραβάσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις
-Πίνακας πληροφοριών και φάκελος τεκμηρίωσης
-Πρόστιμα εκπρόθεσμης ή ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης
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495
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
(Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)
Α
΄Αγαμα τέκνα: 11.
Αγορά αγαθών: πάνω από 500 ευρώ 41.
Αγορά επιχείρησης: δαπάνη απόκτησης 85.
Αγορά πλοίων και σκαφών αναψυχής:
85.
Αγροληψία: 36.
Αγρολήπτης: 36.
Αγροτικά εισοδήματα: 36-37.
Αγροτική επιχειρηματική δραστηριό
τητα: κέρδη 34-37, κλίμακα φόρου
57-59, 26.
Αγροτική επιχείρηση: φορολογία κερδών επιχειρηματικής δραστηριότητας
57-59, 26, εισοδήματα 36-37.
Αγροτικό μηχάνημα: αμοιβή μίσθωσης
37.
Αγροτικοί συνεταιρισμοί: συντελεστής
φόρου 149.
Α.Ε.: ολοκληρωμένα παραδείγματα
υπολογισμού του φόρου και συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας 379-385,
386-400, 401-402, ζημίες που μετατρέπονται σε κέρδη 402-403, αντικειμενική
δαπάνη αυτοκινήτων 66-76, ασφαλιστική
εισφορά μελών Δ.Σ. 38, 39, υπεραξία
μεταβίβασης μετοχών 118-121.
Αεροσκάφη - ελικόπτερα - ανεμόπτερα:
αντικειμενική δαπάνη 79-80.
Αθλητές: εισόδημα στην ημεδαπή 9.
Ακαθάριστα εισοδήματα: από μισθωτή
εργασία και συντάξεις 14 - 16, παροχές
σε είδος 16 - 23, απαλλασσόμενα 23 - 25.
Α΄ κατοικία: απαλλαγή από το φόρο
μεταβίβασης 474 - 475.
Ακίνητα: αντικειμενική δαπάνη 61 - 65,
αγορά ή χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση 85 - 86, ανέγερση οικοδομής
ή πισίνας 86, έσοδα από ενοίκια 101 - 105,
συντελεστές φόρου 107, υπεραξία μετα-

βίβασης 108 - 117, κέρδη οικοδομικών
επιχειρήσεων 35, μισθώματα 39.
Ακινήτου ιδιοχρησιμοποίηση: παράδειγμα 44.
Αλιευτικό σκάφος: 35.
Αλληλεγγύης ειδική εισφορά: κλιμάκια
συντελεστών 122-124.
Αλλοδαπή: παράδειγμα μείωσης του
φόρου στην Ελλάδα από το φόρο της
αλλοδαπής 240, μείωση του φόρου με
παράδειγμα 128 - 130.
Αλλοδαπής εισοδήματα: 9 - 10.
Αλλοδαπής ζημία: 54, παράδειγμα 56.
Αλλοδαπής κάτοικος: μείωση του φόρου
στην Ελλάδα 33.
Αλλοδαπός: 33, για αντικειμενική δαπάνη 88, 90, 91, δικαιολογητικά 96-97.
Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες: παρακράτηση φόρου 154-165.
Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες: παρακράτηση φόρου 154-165.
Αμοιβές διαφόρων τρίτων: παρακράτηση φόρου 437, υπόχρεοι 437-438, χρόνος
απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου
438, παράδειγμα παρακράτησης φόρου
439-443.
Αμοιβές διοίκησης: παρακράτηση φόρου 154-165.
Αναδιάρθρωση: επιχειρηματική 140.
Αναδρομικά εισοδήματα: από μισθούς
και συντάξεις 152.
Αναπηρία: μείωση του φόρου 29.
Αναπήρου σύνταξη: απαλλαγή από το
φόρο 24, 25.
Αναψυχής σκάφη: 77-79, 89, 93, αγορά
85.
Ανείσπρακτες αποδοχές: 13-14.
Ανήλικα: φορολογία 11, 12, 174.
Ανταλλαγή τίτλων: 143-144.
Αντικαταβολή: 43.
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Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες:
60-97, κύρια κατοικία 61-65, β΄ κατοικία
63-65, επιβατικά αυτοκίνητα 66-76, ιδιωτικά σχολεία 77, οικιακοί βοηθοί 77,
σκάφη αναψυχής 77-79, αεροσκάφη κτλ.
79-80, πισίνες 80-81, ελάχιστη δαπάνη
διαβίωσης 81, αμφισβήτηση της δαπάνης
διαβίωσης 82, παράδειγμα 83, δαπάνες
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
84-88, δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική
δαπάνη 89-92, διαφορά πραγματικού και
τεκμαρτού εισοδήματος 93-97.
Αντικείμενο φόρου: στα νομικά πρόσωπα 131, για τα φυσικά πρόσωπα 10-11.
Αντιμισθία: δικηγόρων 13.
Αξιωματικοί πλοίων: πίνακας φορολογίας 26.
Απαιτήσεις επισφαλείς: 50-53, ποσοστά
προβλέψεων 50, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 51, τράπεζες 51, εταιρίες
πρακτορείας 51.
Απαλλασσόμενα από το φόρο: νομικά
πρόσωπα 133.
Απαλλασσόμενα εισοδήματα: από μισθωτή εργασία 23 - 26.
Αποδείξεις δαπανών: 209.
Απόδοση: του παρακρατούμενου Φ.Μ.Υ.
152-153.
Αποδοχές: ανείσπρακτες 13-14.
Αποζημιώσεις: απαλλαγή από το φόρο
23, κλίμακα φορολογίας 27.
Αποζημίωση: πίνακας φόρου 27, λύση
της εργασίας 14.
Αποθέματα: αποτίμηση 50.
Αποθεματικά: που δεν φορολογήθηκαν
183.
Αποσβέσεις: φορολογικές 46-49, συντελεστές 47, νέες επιχειρήσεις 48, πάγια
μικρότερης αξίας από 1.500 ευρώ 48,
παράδειγμα 48.
Αποτίμηση: αποθεμάτων 50.

Αρχιτέκτονες: προκαταβολή φόρου 178.
Ασκούμενοι δικηγόροι: εισόδημα 14.
Αστικές εταιρίες: φορολογία 132.
Ασφαλιστικές εισφορές: 41.
Ασφάλιστρα: απαλλαγή από το φόρο 23.
Ασφάλιστρα ομαδικά: φορολογία 27.
Ατομική δήλωση φορολογίας εισοδή
ματος: 7-124, (βλ. και "φυσικά πρόσωπα")
παράδειγμα προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τις έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή με βάση τις
συμβάσεις έργου 235-236, παράδειγμα
για εισόδημα λόγω αυτοκινήτου 236,
παράδειγμα παραχώρησης κατοικίας
από εταιρία σε εργαζόμενο 237, παράδειγμα συμπλήρωσης του έντυπου 4Α
για μισθούς και συντάξεις 238-239, παράδειγμα μείωσης του φόρου από φόρο
αλλοδαπής 240, διάφορα παραδείγματα
από επιχειρηματική δραστηριότητα 241260, παράδειγμα συμπλήρωσης των
εντύπων Ε2 και Ε1 261-265, ολοκληρωμένα παραδείγματα συμπλήρωσης του
έντυπου Ε1 και υπολογισμού του φόρου
εισοδήματος 266-271, 272-276, 277289, παραδείγματα μείωσης του φόρου
από ιατρικές δαπάνες και δωρεές 290,
χρόνος υποβολής 173, προκαταβολή
φόρου 178-180, οδηγίες συμπλήρωσης
του έντυπου Ε1 185-213, αντικειμενικός
τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος
60-97, (βλ. και "αντικειμενικές δαπάνες
και υπηρεσίες").
Ατομική επιχείρηση: υπεραξία μεταβίβασης 118-121, φόρος δωρεάς ή κλη
ρονομιάς ή γονικής παροχής 473.
Αύξηση κεφαλαίου επιχείρησης: δαπάνη απόκτησης 85.
Αυτοκίνητα επιβατικά: αντικειμενική
δαπάνη 66-76, πίνακας 67, δαπάνη από
κτησης 84, παροχή σε είδος 16 - 23.
Β

Βεβαίωση αποδοχών: 191, 279.
Βιβλιοθήκης επίδομα: 25.

Βοηθοί οικιακοί: αντικειμενική δαπάνη
77.
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Γ
Γονέας: που δηλώνει το εισόδημα των
ανήλικων τέκνων 11.
Γονικές παροχές: δαπάνη απόκτησης
87, 90, κατηγορίες συγγένειας 467, διάφορες διευκρινίσεις 468-470, διάφορα

παραδείγματα υπολογισμού του φόρου
471-473, κλίμακες φόρου 473, παραδείγματα απαλλαγής από το φόρο αγοράς
α΄ κατοικίας 475.
Γυναικείοι συνεταιρισμοί: αμοιβές 16.
Δ

Δάνεια: από τρίτους 41, δαπάνη απόκτησης 87, αποσβέσεις δανείων 88, 94,
παροχή σε είδος 16-23.
Δανείων χαρτόσημο: 432, παράδειγμα
433-436.
Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων: 84-88, αγορά ΙΧΕ αυτοκινήτου
84, αγορά πλοίου και σκάφους 85, κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας 85, σύστασης ή αγοράς επιχείρησης ή αύξησης
κεφαλαίου 85, αγοράς ή χρηματοδοτικής
ή χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου
85, ανέγερσης οικοδομής ή κατασκευής πισίνας 86, χορήγησης δανείου 87,
δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγίας
87, απόσβεσης δανείου ή πίστωσης 88,
δεν εφαρμόζεται η δαπάνη απόκτησης
89-92, διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος 93-97. επιχειρηματικές
που εκπίπτουν 38-39, επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας 40, δαπάνες που
δεν εκπίπτουν 41-46, ψυχαγωγίας και
εκδηλώσεων 41, καταναλωτικές 41.
Δαπάνες τόκων: 137-138.
Δεδουλευμένες αποδοχές: 13-14.
Δεξαμενές κολύμβησης: αντικειμενική
δαπάνη 80-81.
Δευτερεύουσα κατοικία: αντικειμενική
δαπάνη 61-65.
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος:
7-124, (βλ. και "φυσικά πρόσωπα"),
173-183, από φυσικά πρόσωπα 173-175,
από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
175-176, από νομικά πρόσωπα 176177, προκαταβολή φόρου από φυσικά
πρόσωπα 178-180, προκαταβολή φόρου
από νομικά πρόσωπα 180-182, τέλος
επιτηδεύματος 183.
Δήλωση ακινήτων (έντυπο Ε9): (βλ.

"έντυπο Ε9").
Δημόσιο: παρακράτηση φόρου σε παράδειγμα 444-445.
Δημόσιος λειτουργός: 7.
Διαμονή: φιλοξενούμενων προσώπων
41.
Διαμονή και σίτιση: απαλλαγή από το
φόρο 23-25.
Διαμονής φόρος: 446, χρόνος απόδοσης 446.
Διασπάσεις: εταιριών 144-147.
Διατακτικές σίτισης: απαλλαγή από το
φόρο 23.
Διατροφή: απαλλαγή από το φόρο 24.
Διαφορά: πραγματικού και τεκμαρτού
εισοδήματος 93-97, 59.
Διδάκτορες υποψήφιοι: εισόδημα 15.
Διευθυντής: μισθός 14.
Δικαίωμα απόκτησης μετοχών: παροχή
σε είδος 16 - 23.
Δικαιώματα: εισόδημα 100, παρακράτη
ση φόρου 154-165.
Δικηγόροι: προκαταβολή φόρου 178180, πάγια αντιμισθία 13, 14.
Διόδια: 19, 38.
Διπλωμάτης: απαλλαγή από το φόρο
7, 24.
Δοκιμές αυτοκινήτων: 19.
Δ.Σ. μέλη: μισθός 14, 38.
Δωμάτια επιπλωμένα: φόρος διαμονής
446.
Δωρεάν διατακτικές: παροχή σε είδος
18.
Δωρεές: μείωση του φόρου 31-33, παράδειγμα μείωσης του φόρου εισοδήματος
290, δαπάνη απόκτησης 87-90.
Δωρεές - κληρονομιές: 467-475, (βλ.
και "γονικές παροχές").
Δωροεπιταγές: παροχή σε είδος 18.
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Ε
Εγκατάσταση: σε άλλο κράτος της Ε.Ε.
147-148.
Εγκατάστση μόνιμη: 126-127.
Έδρα: μεταφορά σε άλλο κράτος 147148.
Ετερόρρυθμος Εταιρία (Ε.Ε.): βλ. "Ο.Ε.).
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 122-124,
στην αντικειμενική δαπάνη 84.
Εισόδημα από κεφάλαιο: 98-107.
Εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις: 13-33, (βλ. και "μισθωτή
εργασία και συντάξεις").
Εισφορά αλληλεγγύης: 122-124, 84.
Εισφορά ενεργητικού: έναντι τίτλων
141-142.
Εκκαθάριση: νομικού προσώπου 148.
Ε.Κ.Α.Σ.: απαλλαγή από το φόρο 24.
Εκπαιδευτικό επίδομα: 35.
Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη: 81, 94.
Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες
(Ε.Α.Ε.): 169-171.
Έλεγχος φορολογικός: μέθοδος προσδιορισμού εσόδων 57.
Ελικόπτερα: αντικειμενική δαπάνη 80.
Εναλλακτικός τρόπος: υπολογισμού
του φορολογητέου εισοδήματος 60-97.
Ενδοομιλικά μερίσματα: απαλλαγή από
το φόρο 134-136.
Ενδοομιλικές πληρωμές: απαλλαγή
από την παρακράτηση φόρου 157-165.
Ενδοομιλικές συναλλαγές: 138-139.
Ενημερωτικές ημερίδες: 41, παράδειγμα 43.
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.): πλήρη ανάλυση και με
παραδείγματα 476-491, εκπίπτει ως
δαπάνη 39,45.
Ενοίκια: έσοδα και φόρος 101-107.
Ενοικιαζόμενα δωμάτια: φόρος διαμονής 446.
Ενοικιαζόμενα ξενοδοχεία: φόρος
διαμονής 446.
Έντυπα φορολογίας: οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε1 185-213, έντυπου Ε3
214-224, έντυπου Ν 225-234.

Έντυπο Ε1: οδηγίες συμπλήρωσης
185-213, παραδείγματα συμπλήρωσης
και υπολογισμού φόρου εισοδήματος
235-390.
Έντυπο Ε2: παράδειγμα συμπλήρωσης
261-265.
Έντυπο Ε3: οδηγίες συμπλήρωσης
214-222.
Έντυπο Ν: οδηγίες συμπλήρωσης
225-234.
Έντυπο Ε9: ποιοί το συμπληρώνουν
449-452, οδηγίες συμπλήρωσης 452458, γενικό παράδειγμα συμπλήρωσης
του έντυπο Ε9 459-463, διάφορα παραδείγματα συμπλήρωσης του έντυπου
Ε9 464-466.
Εξαρτώμενα μέλη: 11.
Έξοδα κίνησης: απαλλαγή από το
φόρο 23.
Εξωϊδρυματικό επίδομα: απαλλαγή από
το φόρο 24.
Εορταστικές εκδηλώσεις: δαπάνες 41.
Επαγγελματίας αγρότης: 37.
Επανειδίκευσης: εισόδημα 14-15.
Ε.Π.Ε.: ολοκληρωμένα παραδείγματα
υπολογισμού του φόρου και συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας 361,
362-365, 366-378, ζημίες που μετατρέπονται σε κέρδη 378, αντικειμενική
δαπάνη αυτοκινήτων 66-76, εισφορές
38, 39, υπεραξία μεταβίβασης μεριδίων
118-121.
Επιβατικά αυτοκίνητα: παροχή σε είδος
16-23, αντικειμενική δαπάνη 66-76.
Επίδομα αλλοδαπής: απαλλαγή από
το φόρο 24.
Επίδομα βιβλιοθήκης: 25.
Επίδομα εκπαιδευτικό: 35.
Επίδομα επικίνδυνης εργασίας: απαλλαγή από το φόρο 24.
Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ.: απαλλαγή από το
φόρο 24.
Επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων:
απαλλαγή από το φόρο 25.
Επιδοτήσεις αγροτών: 59.
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Επικαρπία και πλήρη κυριότητα: ποσοστά 475.
Επικίνδυνης εργασίας επίδομα: απαλλαγή από το φόρο 24.
Επιστημονικής έρευνας: δαπάνης 40.
Επισφαλείς απαιτήσεις: 50-53, ποσοστά
προβλέψεων 50, τράπεζες 51, εταιρίες
χρηματοδοτικής μίσθωσης 51, εταιρίες
πρακτορείας 51, παράδειγμα 52, 53.
Επισφαλείς πελάτες: 50 - 53, (βλ. και
"επισφαλείς απαιτήσεις").
Επιχειρηματικές δαπάνες: που εκπίπτουν 38, που δεν εκπίπτουν 41.
Επιχειρηματική ατομική δραστηριότητα: διάφορα παραδείγματα 241-260.
Επιχειρηματική συναλλαγή: 34.

Επιχειρηματικής δραστηριότητας
κέρδη: 34-59, (βλ. και "κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα").
Επιχείρηση: δαπάνη απόκτησης αγοράς
ή σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου 85.
Εργαζόμενος: παροχές σε είδος 16 - 23,
ακαθάριστο εισόδημα 14.
Έρευνας: δαπάνες 40.
Έσοδα: μέθοδος προσδιορισμού σε
έλεγχο 57.
Έσοδα από ενοίκια: 101-106, συντελεστές φόρου 107.
Εταιρικά μερίδια: ανταλλαγή 143-144,
φόρος γονικής παροχής ή δωρεάς 468.
Εταίρος: παροχή σε είδος 16 - 23.
Ευεργετήματα: μη εφαρμογή 148.
Ζ

Ζημίες: μεταφορά 54-56, παραδείγματα
55-56, αλλοδαπής 56, από υποκατάστημα εξωτερικού 130, περιπτώσεις που οι

ζημίες μετατρέπονται σε κέρδη λόγω
λογιστικών διαφορών 377, 355, 378,
403, 411.
Η

Ημεδαπής εισοδήματα: 9 - 10.
Ημερίδες ενημερωτικές: 41.

Ημικατεργασμένα προϊόντα: αποτίμηση 50.
Ι

Ιατρικές δαπάνες: παράδειγμα μείωσης
του φόρου εισοδήματος 290, μείωση του
φόρου 30-31.
Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου: παράδειγμα 44.
Ιδιωτικά σχολεία: αντικειμενική δαπάνη
77.

Ίδρυση επιχείρησης: δαπάνη απόκτησης 85.
Ιερές Μονές: δωρεές 31-32.
Ι.Κ.Ε.: (βλ. "Ε.Π.Ε.).
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο: παροχή σε είδος 16 23, αντικειμενική δαπάνη 66-76, δαπάνη
απόκτησης 84, 89, 90, 92.
Κ

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες: 9.
Καταναλωτικές προσωπικές δαπάνες:
41.
Κατ' επάγγελμα αγρότης: 36 - 37.
Κατηγορίες συγγένειας: 467.
Κατοικία: αντικειμενική δαπάνη 61-65,
δαπάνη απόκτησης 86, φορολογική 7 - 8,
παροχή σε είδος 16 - 23.
Κάτοικος αλλοδαπής: μείωση του φόρου στην Ελλάδα 32-33.

Καύσιμα: 19, 38.
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα: 34-59, κέρδη 34-37, δαπάνες που
εκπίπτουν 38-39, δαπάνες επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας 40, δαπάνες
που δεν εκπίπτουν 41-46, αποσβέσεις
46-49, αποτίμηση αποθεμάτων 50, επισφαλείς απαιτήσεις 50-53, μεταφορά
ζημίας 54-56, μέθοδος προσδιορισμού
εσόδων 57, κλίμακα φορολογίας 26, 57-
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Κλίμακες με τους συντελεστές φόρου:
από επιχειρηματική δραστηριότητα 26,
57-59, 107, 149-150, εισοδημάτων από
ακίνητα 107.
Κλίμακες φόρου δωρεάς ή γονικής
παροχής ή κληρονομιάς: 473.
Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: 132, 14, 34.
Κουπόνια: παροχή σε είδος 18.
Κράτη μη συνεργάσιμα: καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής 167-171, δαπάνες
41, 44.
Κύρια κατοικία: αντικειμενική δαπάνη
61-65, δαπάνη απόκτησης 86, 91.

59, νομικών προσώπων 134.
Κεφαλαιουχικές εταιρίες: 132.
Κινητά μεγάλης αξίας: αγορά 85.
Κίνησης έξοδα: απαλλαγή από το φόρο
23.
Κινητό τηλέφωνο: παροχή σε είδος
16 - 23.
Κληρονομιές - δωρεές: 467-475, (βλ.
και "γονικές παροχές").
Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης: 122.
Κλίμακα φορολογίας: μισθωτών και
συνταξιούχων 25-28, μειώσεις φορων
28-33.
Λ
Λήψη υπηρεσιών: πάνω από 500 ευρώ
41.
Λογιστικές διαφορές: περιπτώσεις που

οι ζημίες μετατρέπονται σε φορολογητέα
κέρδη 337, 355, 378, 403, 411.

Μ
Μεγάλης αξίας κινητά πράγματα: δαπάνη απόκτησης 85, 89-92.
Μέθοδοι αποτίμησης: 50.
Μέθοδος προσδιορισμού των εσόδων:
57.
Μείωση του φόρου: από μισθωτή εργασία και συντάξεις 28 - 33, στα 3 πρώτα
χρόνια 57.
Μέλη Δ.Σ.: μισθός 14, 38, 39.
Μέλη εξαρτώμενα: 11.
Μεταβίβαση ακινήτων: χρόνος υποβολής της δήλωσης υπεραξίας 175-176,
υπεραξία 108-117, παραδείγματα 114117.
Μεταβίβαση επιχείρησης: υπεραξία
118-121.
Μεταβίβαση τίτλων: υπεραξία 118-121.
Μεταφορά έδρας: σε άλλο κράτος της
Ε.Ε. 147.
Μεταφορά ζημιών: 54-56.
Μεταφορά λειτουργιών: 147-148.
Μερίδια: υπεραξία μεταβίβασης 118121.
Μερίσματα: εισόδημα 98, παρακράτηση

φόρου 154-165, 198.
Μερίσματα ενδοομιλικά: 134-135.
Μετοχές: δικαίωμα απόκτησης (παρο
χής σε είδος) 16-23, παροχές σε είδος
16-23, υπερξία μεταβίβασης 118-121,
ανταλλαγή 143-144, φόρος γονικής
παροχής ή δωρεάς 468.
Μή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα:
παραδείγματα συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης και υπολογισμού του
φόρου 338-343, 344-348, 349-353, 354,
συνδρομές 132.
Μή συνεργάσιμα κράτη: τρόπος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής 167-171,
δαπάνες 41, 44.
Μητέρες πολύτεκνες: απαλλαγή από
το φόρο 25, 27.
Μικρές επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά:
150.
Μίσθωμα τεκμαρτό: 41.
Μισθωτή εργασία και συντάξεις: 13 - 33,
εισόδημα 13, ανείσπρακτες αποδοχές
13, ακαθάριστο ποσό 14, παροχές σε
είδος 16-23, χρήση οχήματος 19-20,
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παροχή δανείου 21-22, απαλλασσόμενα
από το φόρο εισοδήματα 23-25, κλίμακες
φορολογίας 26-27, ειδική εισφορά αλληλεγγύης 122-124, μείωση του φόρου
28, πρόσθετες μειώσεις του φόρου 29,
μείωση του φόρου για ιατρικές δαπάνες
30-31, μείωση του φόρου για δωρεές
31-32, μείωση του φόρου για όσους
δεν κατοικούν στην Ελλάδα 32-33, πα-

ρακράτηση φόρου 151-153, αναδρομικά
153, διάφορα παραδείγματα 235-240,
ολοκληρωμένα παραδείγματα συμπλήρωσης του έντυπου Ε1 και υπολογισμού
του φόρου εισοδήματος 266-290.
Μόνιμη εγκατάσταση: 126-127.
Μόνιμη κατοικία: 7.
Μονοκατοικία: αντικειμενική δαπάνη
64, 65.
Ν

Ναυτιλιακή δραστηριότητα: 164, 171.
Νομικά πρόσωπα: 128, φορολογία
εισοδήματος 125-150, φορολογική
κατοικία 125, νόμιμη εγκατάσταση 126127, φορολογικό έτος 127, διανομή
κερδών Ο.Ε. όταν υπάρχουν και κέρδη
αλλοδαπής 130, υποκείμενα σε φόρο
131-133, απαλλασσόμενα από το φόρο
133, φορολογητέο εισόδημα 134, απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων 134-136,
υποκεφαλαιοδότηση 137-138, ενδοομιλικές συναλλαγές 138-139, μεταφορά
λειτουργιών 140, εισφορά ενεργητικού
έναντι τίτλων 141-142, ανταλλαγή τίτλων
143-144, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
144-147, μεταφορά της έδρας 147, μη
εφαρμογή ευεργετημάτων 148, εκκαθάριση 148, φορολογικοί συντελεστές

149-150, φωτοβολταϊκά 150, χρόνος
υποβολής της δήλωσης φορολογίας
176-177, προκαταβολή φόρου εισοδήματος 180-182, οδηγίες συμπλήρωσης
των φορολογικών εντύπων 214-234,
ολοκληρωμένα παραδείγματα 291-336,
δωρεές 31-32.
Νομικές οντότητες: 128, χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας 176-177,
προκαταβολή φόρου εισοδήματος 180182, οδηγίες συμπλήρωσης των φορολογικών εντύπων 214-234, φορολογία
εισοδήματος 125-150, (βλ. και "νομικά
πρόσωπα").
Νοσοκομειακές δαπάνες: μείωση του
φόρου 30-31.
Ν.Π.Δ.Δ.: δωρεές 31-32, ενοίκια 101.
Ν.Π.Ι.Δ.: δωρεές 31-32, ενοίκια 101-107.
Ξ

Ξενοδοχεία: φόρος διαμονής 446, χρό-

νος απόδοσης 446.
Ο

ΟΓΑ: ασφάλιση και μείωση του φόρου
57.
Ο.Α.Ε.Δ. επίδομα: απαλλαγή από το
φόρο 24.
Ο.Α.Ε.Ε.: ασφαλιστικές εισφορές 38, 39.
Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών
εντύπων: Ε1 185-213, Ε3 214-224,
έντυπο Ν 225-234.
Ο.Ε.: διάφορα παραδείγματα 291-298,
ολοκληρωμένα παραδείγματα με συμπληρωμένες δηλώσεις και υπολογισμού του φόρου εισοδήματος 299-309,

310-336, ζημίες που μετατρέπονται σε
κέρδη 337, αντικειμενική δαπάνη ΙΧΕ
αυτοκινήτων της 70-76, υπεραξία μεταβίβασης ποσοστών 118-121, εισφορές
ασφαλιστικές 38, 39.
Οικιακοί βοηθοί: αντικειμενική δαπάνη
77.
Οικοδομή: δαπάνη απόκτησης ή ανέγερση 86, 88.
Οικοδομικές επιχειρήσεις: κέρδη 35.
Ομαδικά ασφάλιστρα: φορολογία 27.
Οχήματα: παροχή σε είδος 16-23.
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Π
Πάγια αντιμισθία: δικηγόρων 13.
Παίγνια τυχερά: 447.
Παραβιάσεις και πρόστιμα: πάνω σε
σχετικά παραδείγματα 492-496.
Παραδείγματα: παροχών σε είδος 18-22,
μείωση του φόρου κατοίκου αλλοδαπής
33, φιλοξενούμενων 43, ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου 44, αποσβέσεων
48, 49, επισφαλών απαιτήσεων 52, 53,
μεταφοράς ζημιών 55-56, αντικειμενικής
δαπάνης μονοκατοικίας 65, ΙΧΕ αυτοκινήτων 70-76, αντικειμενικής δαπάνης
83, υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων
114-117, κερδών αλλοδαπής 130, ενδο
ομιλικών μερισμάτων 135-136, τόκων
δαπανών 137-138, προσδιορισμού του
εισοδήματος με βάση τις έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή με βάση τις
συμβάσεις έργου 235-236, για εισόδημα
λόγω αυτοκινήτου 236, παραχώρηση
κατοικίας από εταιρία σε εργαζόμενο
237, συμπλήρωσης του έντυπου Ε1 για
μισθούς και συντάξεις 238-239, μείωσης
του φόρου από το φόρο της αλλοδαπής
240, διάφορα παραδείγματα για ατομική
επιχειρηματική δραστηριότητα 241-260,
συμπλήρωσης των εντύπων Ε1 και Ε2
261-265, ολοκληρωμένα παραδείγματα συμπλήρωσης του έντυπου Ε1
και υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων: 266-271,
272-276, 277-289, μείωσης του φόρου
από ιατρικές δαπάνες και δωρεές 290,
ολοκληρωμένα παραδείγματα συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης και
υπολογισμού του φόρου εισοδήματος:
σε Ο.Ε. - Ε.Ε. 291-298, 299-309, 310-336,
σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
338-343, 344-348, 349-353, σε Ε.Π.Ε.
- Ι.Κ.Ε. 361, 362-365, 366-378, σε Α.Ε.
379-385, 386-400, 401-402, σε συνεταιρισμούς 404, 405-410, παραδείγματα
παρακράτησης φόρου και χαρτοσήμου:

412-416, 417-419, 420-425, 426-431, 433436, 439-443, 444-445, συμπλήρωσης
του έντυπου Ε9 459-463, 464-466, για
δωρεές - κληρονομιές - γονικές παροχές 471-473, απαλλαγής από το φόρο
αγοράς α΄ κατοικίας 475, για ΕΝ.Φ.Ι.Α.
481, 484-485, 486, 488, για παραβάσεις
και πρόστιμα 492-496.
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος:
154-165, υπόχρεοι στην παρακράτηση
154, πληρωμές που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 154-156, απαλλαγή
για ενδοομιλικές πληρωμές 157-158,
συντελεστές παρακράτησης φόρου
159-165, παράδειγμα παρακράτησης
φόρου 3% στα τεχνικά έργα 412-416,
παραδείγματα παρακράτησης φόρου
στα ελευθέρια επαγγέλματα 417-419,
420-425, παραδείγματα παρακράτησης
φόρου στους τόκους δανείων και χαρτοσήμανσης δανείων 426-431, 433-436,
αμοιβών διαφόρων τρίτων 439-443, από
το Δημόσιο 444-445.
Παρακράτηση φόρου στην πηγή: 151153, συντελεστές στην παρακράτηση
φόρου 152, αναδρομικά εισοδήματα από
μισθούς και συντάξεις 153, απόδοση του
παρκρατούμενου φόρου 153-154.
Παρακρατούμενος φόρος: από μισθωτές υπηρεσίες 151-153, από πληρωμές
υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου
154-165.
Παραχώρηση οχήματος: σε εργαζόμενο
16 - 20.
Παροχές σε είδος: 16-23.
Περίθαλψης δαπάνες: μείωση του
φόρου 30-31.
Περιουσιακά στοιχεία: φόρος δωρεάς
ή γονικής παροχής 468.
Πίνακας: φορολογίας μισθωτών και
συνταξιούχων 26, 27.
Πισίνες: αντικειμενική δαπάνη 80, 81,
δαπάνη απόκτησης 86.
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Πιστωτικές κάρτες: παροχή σε είδος 18.
Πλήρη κυριότητα και επικαρπία: ποσοστά 475.
Πλήρωμα πλοίων: πίνακας φόρου 26.
Πλοία: δαπάνη απόκτησης 85.
Πλοίων αξιωματικοί και πλήρωμα: πίνακας φόρου 26.
Ποινές: 41.
Πολιτικοί μηχανικοί: προκαταβολή
φόρου 178.
Πολιτικοί πρόσφυγες: απαλλαγή από
το φόρο 24.
Πολύτεκνες μητέρες: απαλλαγή από το
φόρο 25, 27.
Ποσοστά χαρτοσήμου: 432.
Πρεσβείες: Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων 132.
Προβλέψεις: που δεν εκπίπτουν 41.
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων:

50-53, (βλ. και "επισφαλείς απαιτήσεις").
Προκαταβολή φόρου: 42-43, 178-182,
από επιχειρηματική δραστηριότητα
φυσικών προσώπων 178-179, μείωση της
προκαταβολής φόρου φυσικών προσώπων 179-180, από νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες 180-182.
Πρόλογος: 5.
Προξενεία: Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων
132.
Πρόξενος: απαλλαγή από το φόρο 24.
Προσαύξηση περιουσίας: 35.
Πρόστιμα και παραβάσεις: 41, 45, και
με σχετικά παραδείγματα 492-496.
Πρόσφυγες πολιτικοί: απαλλαγή από
το φόρο 24.
Πρόσωπα: εξαρτώμενα 11.
Προσωπικές εταιρίες: 132.
Σ

Σίτιση: απαλλαγή απο το φόρο 24, φιλο
ξενούμενων προσώπων 41, 43-44.
Σκάφη αλιευτικά: 35.
Σκάφη αναψυχής: 77-79, δαπάνη απόκτησης 85, 89, 92, αλλιευτικά 35.
Σταθερή τηλεφωνία: τέλος συνδρομητών 446-447.
Συγγένειας κατηγορίες: 467.
Συγγενικό πρόσωπο: 128.
Συγχωνεύσεις: επιχειρήσεων 144-147.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες: παρακράτηση φόρου 154-165.
Συνδεδεμένο πρόσωπο: 128.
Συνδρομές: σε μη κερδοσκοπικά νομικά
πρόσωπα 132.
Συνδρομητών: τέλος σταθερής τηλεφωνίας 446-447.
Συνεταιρισμοί: έννοια 132, ολοκληρωμένα παραδείγματα υπολογισμού του

φόρου 404, 405-410, ζημίες που μετατρέπονται σε κέρδη με τις λογιστικές
διαφορές 411.
Συνεταιρισμοί γυναικείοι: αμοιβές 16.
Συντάξεις: 13-33, αναδρομικά εισοδήματα 152, (βλ. και "μισθωτή εργασία και
συντάξεις").
Συνταξιούχοι: μειωμένη αντικειμενική
δαπάνη 83, 84, 90, 92.
Συντελεστές αποσβέσεων: 47.
Συντελεστές παρακράτησης φόρου:
159-165.
Συντελεστές φόρου: 26, 57-59, 107, 149,
(βλ. και "κλίμακες με τους συντελεστές
φόρου").
Σύσταση επιχείρησης: δαπάνη απόκτησης 85.
Σχολεία ιδιωτικά: αντικειμενική δαπάνη
77.
Τ

Τεκμαρτό μίσθωμα: 41, 44.
Τέλη χαρτοσήμου: 432.
Τέλος επιτηδεύματος: 183.

Τέλος συνδρομητών: σταθερής τηλεφωνίας 446-447.
Τεχνικές υπηρεσίες: παρακρατούμενος
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Τόκοι δαπανών: 137-138.
Τόπος άσκησης: πραγματικής διοίκησης 125.
Τραπεζικό μέσο πληρωμής: 42.
Τρίτεκνες μητέρες: ειδικό επίδομα 25,
27.
Τυχερά παίγνια: 447.

φόρος 154-165.
Τηλέφωνο σταθερό και κινητό: παροχή
σε είδος 16-23.
Τίτλοι: 9, ανταλλαγή 143-144.
Τόκοι: παρακράτηση φόρου 154-165,
από δάνεια που δεν εκπίπτουν 41, 42, με
εξόφληση σε μετρητά 42, εισόδημα 99.
Y
Υπεραξία: από μεταβίβαση ακίνητης
περιουσίας 108-117, από μεταβίβαση
τίτλων 118-121.
Υποκείμενα στο φόρο: νομικά πρόσωπα
131-132.
Υποκεφαλαιοδότηση: 137-138.
Υπόχρεοι: στην παρακράτηση φόρου

στην πηγή 13, στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος 154, στην υποβολή
ατομικής δήλωσης 173, στην δήλωση
φόρου υπερξίας μεταβίβασης ακινήτων
175, στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος από νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες 176-177.
Φ

Φάκελος τεκμηρίωσης: 139.
Φιλοξενούμενα πρόσωπα: σίτισης και
διαμονής έξοδα 41, παράδειγμα 43-44.
Φ.Μ.Υ.: υπόχρεοι παρακράτησης 151,
συντελεστές παρακράτησης 152, αναδρομικά εισοδήματα από μισθούς και
συντάξεις 152, απόδοση του Φ.Μ.Υ.
152-153.
Φοιτητές: εισόδημα 15, 175.
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: συντελεστές παρακράτησης φόρου 159.
Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 14,
34, 132.
Φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή: τρόπος καταπολέμησης 167-171.
Φορολογητέο εισόδημα: 10, αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού 60-97,
παρακράτηση φόρου 150.
Φορολογικά έντυπα: οδηγίες συμπλήρωσης 185-234.
Φορολογική δήλωση: φυσικών προσώπων 7-124, (βλ. και "φυσικά πρόσωπα").
Φορολογική κατοικία: 7, 125.
Φορολογικές αποσβέσεις: 46-49, συντελεστές 47, νέες επιχειρήσεις 48, πάγια

μικρότερης αξίας από 1.500 ευρώ 48.
Φορολογικοί συντελεστές: 26, 57-59,
107, 149.
Φόρος αλλοδαπής: μείωση του καταβλητέου φόρου 10.
Φόρος διαμονής: 446.
Φόρος εισοδήματος: φυσικών προσώπων 7-124, μείωση του φόρου λόγω αλλοδαπής 10, δεν εκπίπτει ως δαπάνη 41.
Φροντιστήρια: παροχή σε είδος 18.
Φυσικά πρόσωπα: που φορολογούνται
στην Ελλάδα 7, εισόδημα ημεδαπής-αλλοδαπής 9-10, εξαρτώμενα μέλη 11-12,
εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία 13-33,
κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 34-59, αντικειμενικές δαπάνες
και υπηρεσίες 60-97, εισόδημα από
κεφάλαιο 98-107, υπεραξία μεταβίβασης
ακινήτων 108-117, μεταβίβαση τίτλων
118-121, χρόνος υποβολής της ατομικής
δήλωσης φορολογίας 173.
Φυτείες: αποσβέσεις 49.
Φωτοβολταϊκά: αποσβέσεις 47, από μι
κρές επιχειρήσεις 150.
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Χ
Χαρτόσημο δανείων: ποσοστά 432.
Χρηματικά ποσά: φόρος γονικής παροχής ή δωρεάς 468.
Χρηματοοικονομική μίσθωση: αποσβέσεις 46-47, δαπάνη απόκτησης 85-86.
Χορηγίες: δαπάνη απόκτησης 87, 90.
Χρόνος απόδοσης: του Φ.Μ.Υ. 152-153,
του φόρου διαμονής 446.

Χρόνος υποβολής: ατομικής δήλωσης
173-175, δήλωσης φόρου υπεραξίας
ακινήτων 175-176, δήλωσης φορολογίας
από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 176-177, της δήλωσης παρακράτησης φόρου από διαφόρους τρίτους 438.
Χωριστή φορολογική δήλωση: από
ανήλικο 12.
Ψ

Ψυχαγωγίας δαπάνες: 41.

