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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμί−
ζει τη φορολογία του εισοδήματος:

α) των φυσικών προσώπων,
β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομι−

κών οντοτήτων.
2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις 

κατηγορίες εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., 
καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την 
υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου 
και την παρακράτησή του.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του 
Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που προβλέπει η κείμενη νομο−
θεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά.

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α) «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται 

σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε 

είδους νομική οντότητα,
γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με 

νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εται−
ρειών με νομική προσωπικότητα,

δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη 
οργάνωσης ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και 
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, 
υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία 

ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή 
εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύ−
σης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε 
μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής 
επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χα−
ρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής 
εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή δια−
θήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε 
φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού 
δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες 
αστικού δικαίου,

ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που 
υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,

στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες  
ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή,

ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο 
συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο 
ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγε−
νικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα 
ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:

αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα με−
τοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον 
τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, 
ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο 
κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα 
ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τρι−
άντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή 
δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης  
ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγ−
χου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα 
άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή 
σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση 
άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή 
ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής 
από τρίτο πρόσωπο.

Άρθρο 3
Υποκείμενα του φόρου

1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία 
του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολο−
γητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και 
την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που 
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αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παρο−
χών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) 
ευρώ ανά φορολογικό έτος.

2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος 
σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε 
χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογί−
ζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του κό−
στους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα 
βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης πε−
ριλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, 
συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού 
κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή 
του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι 
μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης δαπάνης 
ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.

3. Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς 
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή 
έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό 
της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα 
κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογι−
ακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το 
επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο 
αγοράς, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν 
κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω 
ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται 
έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού 
κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκατα−
βολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο.

4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβά−
νει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων 
προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά 
το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μετα−
βίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η 
εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος 
είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστή−
ριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.

5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε 
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονι−
κό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο 
ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή 
σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία 
τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακι−
νήτου.

Άρθρο 14
Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή

εργασία και συντάξεις

1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:

α) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η 
ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον 
εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρημα−
τικής δραστηριότητας του εργοδότη,

β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλο−
νται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφό−
σον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν 

από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
του,

γ) το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλ−
λήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών 
δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών,

δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι 
οποίες επιβάλλονται με νόμο,

ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργα−
ζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που 
έχουν συσταθεί με νόμο,

στ) η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρό−
νοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, 
καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί 
με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη 
του ασφαλισμένου,

ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) 
ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα,

η) οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των 
είκοσι επτά (27) ευρώ ετησίως,

ι) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζό−
μενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου 
στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 
συμβολαίων και

ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον ερ−
γοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κά−
λυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο:

α) Το εισόδημα που αποκτάται κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους από αλλοδαπό διπλωματικό ή προξε−
νικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται 
σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή απο−
στολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατι−
κών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους 
και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και από 
κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όρ−
γανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού 
που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την 
οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.

β) Η διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα 
με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη.

γ) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πο−
λέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, 
καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιω−
τικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας τους.

δ) Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό 
που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με 
αναπηρίες.

ε) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που 
χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας του−
λάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

στ) Το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ. 
στους δικαιούχους ανέργους, εφόσον το άθροισμα των 
λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου δεν υπερ−
βαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

ζ) Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων 
(Ε.Κ.Α.Σ.) που καταβάλλεται στους δικαιούχους.

η) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ανα−
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