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ΟΠΞΚΞΓ ΞΡ
Με ςξμ μ.. 3842/ 2010 με ςί ςλξ «Απξκαςάρςαρη τξοξλξγι κήπ δι και ξρϋμηπ,
αμςι μες όπι ρη ςηπ τξοξδι ατσγήπ και άλλεπ δι αςάνει π» καθι εοόθηκαμ
ρημαμςι κέπ αλλαγέπ ρςξ τξοξλξγι κϊ ρϋρςημα ςηπ υόοαπ. Πξλλέπ απϊ ςι π
μέεπ δι αςάνει π ςξσ μϊμξσ ασςξϋ εί υαμ ε ταομξγή απϊ ςημ ημεοξμημί α
δημξρί εσρήπ ςξσ ρςημ Δτημεοί δα ςηπ Κσβεομήρε χπ ( ήςξι 23. 4. 2010), άλλεπ
απϊ 1. 6. 2010 και κάπξιεπ ι ρυϋξσμ απϊ 1. 1. 2011. Μι α ρημαμςι κή αλλαγή πξσ
ατξοά άμερα ςξσπ ρσμαδέλτξσπ λξγι ρςέπ - τξοξςευμι κξϋπ, εί μαι ασςή πξσ
ποξβλέπεςαι με ςημ παοάγοατξ 9 ςξσ άοθοξσ 17 ςξσ μ. 3842/ 2010. Με ςη
δι άςανη ασςή αμςι καςαρςάθηκε η παοάγοατξπ 3 ςξσ άοθοξσ 38 ςξσ
μ. 2873/ 2000 ρυεςι κά με ςημ εσθϋμη και ςι π αομξδι ϊςηςεπ ςξσ λξγι ρςή
τξοξςευμι κξϋ. Απ δξϋμε ρςξ ρημεί ξ ασςϊ ςι ακοι βόπ αματέοεςαι ρςημ
ρσγκεκοι μέμη δι άςανη:

[ Άοθοξ 17 Υπξυοε ώρειπ σπηοερι ώμ, μξμι κώμ ποξρώπχμ και ξογαμ ώρε χμ
γεμι κά γι α ηλεκςοξμι κή σπξβξλή πληοξτξοι ώμ και ρςξι υεί χμ, θέμαςα
λξγι ρς ώμ τξοξςευμι κώμ και πι ρςξπξι ηςι κό μόμι μχμ ελεγκς ώμ
9. Η παοάγοατξπ 3 ςξσ άοθοξσ 38 ςξσ μ. 2873/ 2000 αμςι καθί ρςαςαι χπ
ενήπ:
«3. Ο λξγι ρςήπ τξοξςευμι κόπ εί μαι σπεύθσμξπ γι α ςημ ξοθή μεςατξοά ς χμ
ξι κξμξμι κώμ δεδξμέμχμ από ςα ρςξι υεί α ρςα βι βλί α, γι α ςημ ακοί βει α ς χμ
δηλ ώρε χμ χπ ποξπ ςη ρσμτχμί α ασς ώμ με ςα τξοξλξγι κά και ξι κξμξμι κά
δεδξμέμα πξσ ποξκύπςξσμ από ςα ςηοξύμεμα βι βλί α. Δπί ρηπ, εί μαι
σπεύθσμξπ γι α ςημ ξοθή τξοξλξγι κή αμαμόοτχρη ς χμ απξςελερμάς χμ με
ςι π δαπάμεπ πξσ δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι και ςι π ξπξί επ παοαθέςει αμαλσςι κά ρε
καςάρςαρη πξσ ρσμσπξβάλλεςαι με ςη δήλ χρη τξοξλξγί απ ει ρξδήμαςξπ. Τξ
πεοι ευόμεμξ ςηπ καςάρςαρηπ ασςήπ σπόκει ςαι ρε έλεγυξ ρύμτχμα με ςξ
άοθοξ 66 ςξσ Κ. Φ. Δ..

Τέλξπ, με ςη δήλ χρη τξοξλξγί απ ει ρξδήμαςξπ δηλ ώμεςαι όςι καςά ςη
δι αοοεύραρα δι αυει οι ρςι κή πεοί ξδξ έυξσμ σπξβληθεί ξοθά όλεπ ξι δηλ ώρει π
παοακοαςξύμεμξσ τόοξσ ει ρξδήμαςξπ και απόδξρηπ ς χμ έμμερχμ τόο χμ.
Γι α ςημ ε ταομξγή ς χμ δι αςάνε χμ ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ, ξ λξγι ρςήπ
τξοξςευμι κόπ σπξγοάτει ςι π δηλ ώρει π ςηπ παοαγοάτξσ 2, καθώπ και ςα
ρσμσπξβαλλόμεμα έμςσπα ή καςαρςάρει π, όπχπ ασςά καθξοί ζξμςαι κάθε
τξοά με ςι π ξι κεί επ απξτάρει π ςξσ Υπξσογξύ Οι κξμξμι κώμ. Δπί ρηπ, καςά ςημ
σπξβξλή ς χμ δηλ ώρεχμ ξι λξγι ρςέπ τξοξςευμι κξί αμαγοάτξσμ σπξυοε χςι κά
ςξ ξμξμαςεπώμσμξ, ςη δι εύθσμρη καςξι κί απ ςξσπ ή ςηπ έδοαπ ςξσ
επαγγέλμαςόπ ςξσπ, καςά πεοί πς χρη, ςξμ Α.Φ. Μ., ςημ αομόδι α Δ. Ο. Υ γι α ςη
τξοξλξγί α ςξσπ, ςξμ αοι θμό μηςοώξσ ςηπ άδει απ άρκηρηπ επαγγέλμαςόπ
ςξσπ και ςημ καςηγξοί α ςηπ άδει άπ ςξσπ. »].

Ρυξλι αρμόπ:
Λε ςη μέα δι άςανη ποξβλέπεςαι όςι ξι λξγι ρςέπ τξοξςευμι κξί είμαι
σπεύθσμξι, πέοα από ςημ ακοί βει α και ςημ ει λι κοί μει α ς χμ δηλώρε χμ πξσ
σπξβάλλξσμ, χπ ποξπ ςη ρσμτχμί α ασς ώμ με ςα τξοξλξγι κά και
ξι κξμξμι κά δεδξμέμα πξσ ποξκύπςξσμ καςά ςη μεςατξοά ςξσπ από ςα
ρςξι υεί α ρςα βι βλί α και από ςα βι βλί α ρςι π καςά πεοί πς χρη δηλώρει π, και
γι α ςημ ξοθή τξοξλξγι κή αμαμόοτχρη ς χμ απξςελερμάς χμ με ςι π
δαπάμεπ πξσ δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι, καθώπ και γι α ςημ ξοθή σπξβξλή όλχμ
ς χμ δηλώρε χμ παοακοαςξύμεμξσ τόοξσ ει ρξδήμαςξπ και απόδξρηπ ς χμ
έμμερχμ τόοχμ.
Δι δι κϊςεοα, ςι π μη εκπι πςόμεμεπ δαπάμεπ θα ποέπει μα ςι π απξςσπόμξσμ
αμαλσςι κά ρε καςάρςαρη πξσ θα ρσμσπξβάλλεςαι με ςη δήλ χρη τξοξλξγί απ
ει ρξδήμαςξπ, ςξ πεοι ευϊμεμξ ςηπ ξπξί απ δεμ εί μαι δερμεσςι κϊ γι α ςη
τξοξλξγξϋρα αουή, εμ ό ϊρξμ ατξοά ςημ ξοθή σπξβξλή ϊλχμ ς χμ
δηλ όρε χμ παοακοαςξϋμεμξσ τϊοξσ ει ρξδήμαςξπ και απϊδξρηπ ς χμ
έμμερχμ τϊοχμ, ασςή θα ποέπει μα γμ χρςξπξι εί ςαι από ςξσπ λξγι ρςέπ
τξοξςευμι κξύπ ρςημ αομόδι α τξοξλξγξύρα αουή, με ςη μξοτή δήλ χρηπ
πξσ θα ρσμσπξβάλλεςαι με ςημ εςήρι α δήλχρη τξοξλξγί απ ει ρξδήμαςξπ.
Με ςι π ί δι επ δι αςάνει π θερμξθεςήθηκε και μξμξθεςι κά η σπξυοέ χρη ς χμ
λξγι ρς όμ τξοξςευμι κόμ γι α σπξγοατή, πέοαμ ς χμ δηλ όρε χμ ςηπ
παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 38 ςξσ μ. 2873/ 2000 ( δηλ όρε χμ τξοξλξγί απ
ει ρξδήμαςξπ, αουι κόμ, ρσμπληοχμαςι κόμ, ςοξπξπξι ηςι κόμ, κλπ.) και ς χμ
ρσμσπξβαλλϊμεμ χμ εμςϋπχμ ή καςαρςάρε χμ, ϊπχπ ασςά καθξοί ζξμςαι κάθε
τξοά με ςι π ξι κεί επ απξτάρει π ςξσ Τπξσογξϋ Οι κξμξμι κόμ, με σπξυοε χςι κή
αμαγοατή, καςά ςημ σπξβξλή ς χμ δηλ όρε χμ, ςξσ ξμξμαςεπχμϋμξσ ςξσπ,
ςηπ δι εϋθσμρηπ καςξι κί απ ςξσπ ή ςηπ έδοαπ ςξσ επαγγέλμαςϊπ ςξσπ, καςά
πεοί πς χρη, ςξσ ΑΥΜ ςξσπ, ςηπ αομϊδι απ ΔΟΤ γι α ςη τξοξλξγί α ςξσπ, ςξσ
αοι θμξϋ μηςοόξσ ςηπ άδει απ άρκηρηπ επαγγέλμαςϊπ ςξσπ και ςηπ
καςηγξοί απ ςηπ αδεί απ ςξσπ.

Σα αμ χςέοχ έυξσμ ε ταομξγή, ρϋμτχμα με ςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 92 ςξσ
μέξσ μϊμξσ, απϊ ςη δημξρί εσρή ςξσ ρςημ Δτημεοί δα ςηπ
Κσβεομήρε χπ. δηλαδή γι α δηλώρει π πξσ σπξβάλλξμςαι από ςι π 23. 4. 2010
και μεςά. Οσρι αρςι κά ϊμ χπ η ε ταομξγή ςξσπ θα νεκι μήρει απϊ ςημ έκδξρη
ςηπ ρυεςι κήπ απϊταρηπ ςξσ Τπξσογξϋ Οι κξμξμι κόμ και μεςά, με ςημ ξπξί α
θα καθξοι ρςξϋμ ξ ςϋπξπ και ςξ πεοι ευϊμεμξ ςηπ καςάρςαρηπ με ςιπ μη
εκπι πςόμεμεπ δαπάμεπ και η δήλχρη γι α ςημ ξοθή σπξβξλή ϊλχμ ς χμ
δηλ όρε χμ παοακοαςξϋμεμξσ τϊοξσ ει ρξδήμαςξπ και απϊδξρηπ ς χμ
έμμερχμ τϊοχμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςι π μέεπ δι αςάνει π, ξι ξπξί επ θα
ρσμσπξβάλλξμςαι με ςη δήλ χρη τξοξλξγί απ ει ρξδήμαςξπ ςξσ επϊμεμξσ
ξι κξμξμι κξϋ έςξσπ (2011 και επξμέμ χμ).
ςημ παοξϋρα αμάλσρη θα παοαθέρξσμε ςι π δαπάμεπ εκεί μεπ πξσ δεμ
εκπί πςξσμ ή πξσ εκπί πςξσμ σπό ποξϋπξθέρει π απϊ ςη τξοξλξγί α
ει ρξδήμαςξπ έςρι όρςε ξ εμδι ατεοϊμεμξπ μα μπξοεί μα δει άμερα πξι επ εί μαι
ασςέπ ξι δαπάμεπ πξσ θα ρσμπεοι λητθξϋμ ρςημ καςάρςαρη πξσ
ποξβλέπεςαι από ςι π δι αςάνει π ςηπ παοαγοάτξσ 9 ςξσ άοθοξσ 17 ςξσ
μ. 3842/ 2010.

Σέλξπ, επι ρσμάπςξσμε δσξ βξηθηςι κά αουεί α ρε μξοτή excel ποξκει μέμξσ
μα υοηρι μξπξι ηθξϋμ απϊ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ, μέυοι ςημ έκδξρη ςηπ ρυεςι κήπ
Τπξσογι κήπ Απϊταρηπ ρϋμτχμα με ςημ ξπξί α θα καθξοι ρςξϋμ ξ ςϋπξπ και
ςξ πεοι ευϊμεμξ ς χμ καςαρςάρε χμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 17 ςξσ
μ. 3842/ 2010. Σξ ποός ξ πεοι έυει μι α ει δι κή καςάρςαρη ςημ ξπξί α μπξοξϋμ
μα υοηρι μξπξι ήρξσμ ξι ρσμάδελτξι όρςε μα αμαγοάφξσμ ρσγκεμςοχςι κά
ςξσπ ρυεςι κξϋπ λξγαοι αρμξϋπ ςξσ ΔΓ. Λ. . και ςα πξρά ασς όμ πξσ δεμ
εκπί πςξσμ απϊ ςη τξοξλξγί α ει ρξδήμαςξπ. Σξ δεϋςεοξ πεοι έυει πί μακεπ
επαλήθεσρηπ τϊοχμ και ςελόμ πξσ δεμ έυξσμ καςαβληθεί μέρα ρςξ έςξπ και
μπξοξϋμ μα ςξ υοηρι μξπξι ήρξσμ επι κξσοι κά μέυοι μα κξι μξπξι ηθεί η ρυεςι κή
απϊταρη.

ΓΔΜΘ ΙΑ ΓΘ Α ΖΜ ΔΙΟΩΡΖ ΩΜ ΔΑΟΑΜΩΜ
Οι εκπς όρει π ς χμ δαπαμ όμ ποαγμαςξπξι ξϋμςαι με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ςα
πξρά ασς όμ έυξσμ αμαγοατεί ρςα βι βλί α ςηπ επι υεί οηρηπ ( παο. 14, άοθοξσ
31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).
Πξρά πξσ καςαβάλλξσμ ξι επι υει οήρει π ξι κειξθελόπ ρε εογαζξμέμξσπ ςξσπ ή
ρε ςοί ςξσπ, πλημ ς χμ πεοι πς όρε χμ πξσ πεοι λαμβάμξμςαι ρςξ άοθοξ ασςϊ,
και δεμ ατξοξϋμ αμξι βέπ ή απξζημι όρει π ασς όμ γι α άμερη αμςαπϊδξρη
παοευϊμεμηπ σπηοερί απ ή δεμ ποξκϋπςει απϊ δι άςανη μϊμξσ ξ σπξυοε χςι κϊπ
υαοακςήοαπ ςξσπ, δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδα ( παο. 15, άοθοξσ 31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).

Αμξι βέπ ρε υοήμα ή ρε εί δξπ δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα, ϊςαμ η παοξυή ή η λήφη ασςήπ ρσμι ρςά πξι μι κϊ αδί κημα
ακϊμα και αμ η καςαβξλή ασς όμ ποαγμαςξπξι εί ςαι ρςξ εν χςεοι κϊ. ( παο. 16,
άοθοξσ 31 ςξσ Ν. 2238/1994 ).
ϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 20 ςξσ άοθοξσ 31 ςξσ μ. 2238/ 1994, ι ρυϋξσμ
ςα ενήπ:
«Δαπάμεπ πξσ εμπί πςξσμ ρςι π δι αςάνει π ςξσ παοόμςξπ άοθοξσ, εκςόπ εκεί μχμ
πξσ οηςά μμημξμεύξμςαι ρε ασςό, γι α ςι π ξπξίεπ έυει γί μει δεκςό με
δι ξι κηςι κέπ λύρει π και με ςη δι καρςηοι ακή μξμξλξγί α όςι εκπί πςξσμ από ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα βάρει ς χμ δι αςάνε χμ ςξσ άοθοξσ ασςξύ, πεοι λαμβάμξμςαι
ρε απόταρη ςξσ Υπξσογξύ Οι κξμξμί απ και Οι κξμξμι κώμ. Η αμαγμ ώοι ρη ς χμ
ξοι ζόμεμ χμ ρςημ απόταρη ασςή δαπαμ ώμ εί μαι δερμεσςι κή γι α ςι π ελεγκςι κέπ
σπηοερί επ. Γι α ςημ σλξπξί ηρη ς χμ αμ χςέοχ, εμςόπ μημόπ από ςημ έμαονη
ι ρυύξπ ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ εκδί δεςαι η ξοιζόμεμη από ςξ ποώς ξ εδάτι ξ
απόταρη. Γι α ξπξι αδήπξςε ποξρθήκη ή αταί οερη πεοί πς χρηπ από ςξμ
καςάλξγξ ασςόμ, η εμδι ατεοόμεμη επι υεί οηρη ή η επαγγελμαςι κή έμ χρη ρςημ
ξπξί α αμήκει ή η ελεγκςι κή σπηοερί α δι και ξύςαι μα σπξβάλει ρςημ αομόδι α
γι α ςη τξοξλξγί α ει ρξδήμαςξπ σπηοερί α ςξσ Υπξσογεί ξσ Οι κξμξμί απ και
Οι κξμξμι κώμ αί ςηρη, εμςόπ δύξ (2) μημ ώμ από ςημ έμαονη ι ρυύξπ ςηπ
παοαγοάτξσ ασςήπ, ποξκει μέμξσ μα ενεςαρθεί η ρσγκεκοι μέμη πεοί πς χρη
από ει δι κή γμ χμξδξςι κή επι ςοξπή η ξπξί α ρσμι ρςάςαι γι α ςξ ρκξπό ασςόμ ρςξ
πι ξ πάμ χ Υπξσογεί ξ. Μέ υοι ςημ 30ή Ι ξσμί ξσ 2005 εκδί δεςαι μέα απόταρη ςξσ
Υπξσογξύ Οι κξμξμί απ και Οι κξμξμι κώμ με ςημ ξπξί α επι τέοξμςαι ξι
μεςαβξλέπ γι α ςι π ξπξί επ γμ χμξδόςηρε, ρύμτχμα με ςα πι ξ πάμ χ, η
επι ςοξπή, καςόπι μ ςηπ άμ χ αί ςηρηπ ή ει ρήγηρηπ ςηπ σπηοερί απ ή και
ασςεπαγγέλς χπ. Η αμαγμ ώοι ρη ς χμ ςσυόμ επι πλέξμ αμαγμ χοι ζόμεμχμ
πεοι πς ώρε χμ δαπαμ ώμ εί μαι δερμεσςι κή και γι α ποξηγξύμεμεπ δι αυει οι ρςι κέπ
πεοι όδξσπ, ετόρξμ εί μαι εκκοεμεί π. Τσυόμ αταί οερη αμαγμ χοι ζόμεμ χμ
πεοι πς ώρε χμ δαπαμ ώμ θα ι ρυύει από ςημ επόμεμη δι αυει οι ρςι κή υοήρη. Με
ςημ ί δι α δι αδι καρί α θα ξοί ζξμςαι κάθε υοόμξ ξι μεςαβξλέπ ρςι π πεοι πς ώρει π
δαπαμ ώμ πξσ εκπί πςξσμ από ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ επι υει οήρεχμ.
Η επι ςοξπή ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ απξςελείςαι από έμαμ ρύμβξσλξ ή
πάοεδοξ ςξσ Νξμι κξύ Σσμβξσλί ξσ ςξσ Κοάςξσπ, ςξσπ ποξψ ρςαμέμξσπ ς χμ
Δι εσθύμρε χμ Φξοξλξγί απ Δι ρξδήμαςξπ και Δλέγυξσ, έμαμ εκποόρχπξ ςηπ
Έμ χρηπ Δπι μεληςηοί χμ Δλλάδξπ, καθώπ και έμαμ καθηγηςή Αμ ώς αςξσ
Δκπαι δεσςι κξύ Ι δούμαςξπ ρσματξύπ αμςι κει μέμξσ.
Ο Ποόεδοξπ, ςα μέλη και ξ γοαμμαςέαπ ασςήπ χπ και ξι αμαπληοχςέπ ασς ώμ,
ξ ςοόπξπ λει ςξσογί απ και λήφηπ απόταρηπ, καθώπ και λξι πέπ λεπςξμέοει επ
ξοί ζξμςαι με Απόταρη ςξσ Υπξσογξύ Οι κξμξμί απ και Οι κξμξμι κώμ.
Δπί ρηπ και γι α ςι π δαπάμεπ ξι ξπξί επ δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι από ςα αομόδι α
ελεγκςι κά όογαμα ποξπ έκπς χρη από ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ επι υει οήρε χμ
απξταί μεςαι η επι ςοξπή ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ και πεοι λαμβάμξμςαι ρε
ι δι αί ςεοη απόταρη ςξσ Υπξσογξύ Οι κξμξμί απ και Οι κξμξμι κώμ, πξσ εκδί δεςαι
κάθε υοόμξ, ρύμτχμα με ςη δι αδι καρί α πξσ ακξλξσθεί ςαι και γι α ςιπ δαπάμεπ
πξσ αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη από ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ
επι υει οήρε χμ.

Σςξμ επόμεμξ μήμα μεςά ςημ έκδξρη ς χμ απξτάρε χμ ςξσ Υπξσογξύ
Οι κξμξμί απ και Οι κξμξμι κώμ πξσ ξοί ζξμςαι από ςημ παοάγοατξ ασςή,
εκδί δεςαι μέα απόταρη ςξσ ί δι ξσ Υπξσογξύ η ξπξί α πεοι λαμβάμει
ρσγκεμςοχςι κά και καςά καςηγξοί α όλεπ ςι π δαπάμεπ ς χμ ξπξί χμ η
αμαγμ ώοι ρη ή μη από ςξ τξοξλξγι κό έλεγυξ εί μαι σπξυοε χςι κή, καθώπ και
ςι π δι αυει οι ρςι κέπ πεοι όδξσπ ρςι π ξπξί επ αματέ οξμςαι , όπχπ ασςέπ έυξσμ
ξοι ρθεί με όλεπ ςι π απξτάρει π ςξσ Υπξσογξύ Οι κξμξμί απ και Οι κξμξμι κώμ, ξι
ξπξί επ έυξσμ εκδξθεί από ςξ έςξπ 2005 μέυοι ςξμ χπ άμ χ ξοι ζόμεμξ υοόμξ».
Μέυοι ρήμεοα ςέςξι επ απξτάρει π έυξσμ εκδξθεί και εί μαι ξι ενήπ:
ΟΞΚ. 1005/ 14. 1. 2005, ΟΞΚ. 1028/ 17. 2. 2006, ΟΞΚ. 1056/ 23. 2. 2007, ΟΞΚ. 1
106/ 24. 7. 2008, ΟΞΚ. 1029/ 17. 2. 2006, ΟΞΚ. 1057/ 23. 3. 2007 και ΟΞΚ. 1107
/24. 7. 2008.
Δι και ξλξγηςι κά δαπαμ ώμ
Σξ ςι μξλϊγι ξ παοξυήπ σπηοερι όμ, γι α μα απξςελέρει μϊμι μξ δι και ξλξγηςι κϊ
ρςξι υεί ξ γι α ςημ έκπςχρη ςηπ ρυεςι κήπ δαπάμηπ, ποέπει μα πεοι λαμβάμει
ϊλα ςα αματεοϊμεμα ρςι π δι αςάνει π ςξσ Κ. Β. . ρςξι υεί α πξσ απαι ςεί ξ μϊμξπ
μεςανϋ ς χμ ξπξί χμ και ξ επαοκήπ ποξρδι ξοι ρμϊπ ς χμ παοαρυεθει ρόμ
σπηοερι όμ. (.ς. Δ. 3509/96, 715/91)
Γι α μα αται οεθεί μί α δαπάμη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ επι υει οήρε χπ
ποέπει η δαπάμη ασςή μα καλϋπςεςαι με απξδει κςι κϊ ρςξι υεί ξ ποξβλεπϊμεμξ
απϊ ςξμ Κ. Β. ., ρςημ πεοί πς χρη πξσ επι βάλλεςαι απϊ ςξμ Κόδι κα ασςϊ η
έκδξρη ςέςξι ξσ ρςξι υείξσ γι α ςη ρσγκεκοι μέμη δαπάμη. Μϊμξ δε ρςημ
πεοί πς χρη πξσ δεμ επι βάλλεςαι απϊ ςξμ Κ. Υ.. η έκδξρη ρσγκεκοι μέμξσ
ρςξι υεί ξσ, η έκπς χρη ςηπ δαπάμηπ μπξοεί μα γί μει με βάρη ξπξι ξδήπξςε
απξδει κςι κϊ ρςξι υεί ξ εκςι μόμεμξ απϊ ςη τξοξλξγι κή αουή και ςα διξι κηςι κά
δι καρςήοι α. (.ς. Δ. 6004/96)
Δπί μεςατξοάπ αγαθ όμ ξ Κ. Β. . ποξβλέπει ϊςι ξ μεςατξοέαπ εκδί δει
θε χοημέμη τξος χςι κή ρε ςέρρεοα αμςί ςσπα, εκ ς χμ ξπξί χμ ςξ ςοί ςξ
παοαδί δεςαι ρςξμ καςαβάλλξμςα ςα κϊμι ρςοα. Δπξμέμ χπ, ςξ αμςί ςσπξ ασςϊ
ςηπ τξος χςι κήπ απξςελεί ςξ μϊμι μξ δι και ξλξγηςι κϊ γι α ςημ έκπς χρη ςηπ
ποαγμαςξπξι ξϋμεμηπ, απϊ ςξμ καςαβάλλξμςα ςα κϊμι ρςοα επι ςηδεσμαςί α,
ρυεςι κήπ δαπάμηπ. (.ς. Δ. 3988- 90/98, 2993/91)
Έκπς χρη ξοι ρμέμηπ δαπάμηπ απϊ ςξ ακαθάοι ρςξ ει ρϊδημα ςηπ επι υει οήρε χπ
επι ςοέπεςαι μϊμξ ε τϊρξμ έυξσμ εκδξθεί ςα ρςξι υεί α, ςα ποξβλεπϊμεμα
ρυεςι κά με ςη δαπάμη ασςή απϊ ςξμ Κόδι κα Υξοξλξγι κόμ ςξι υείχμ.

Σξϋςξ ι ρυϋει και γι α ςημ έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ
αμςι ποξρχπεσξμέμηπ επι υει οήρε χπ δαπαμ όμ, ρςι π ξπξί επ σπεβλήθη γι α
λξγαοι αρμϊ ςηπ αμςι ποϊρχπξπ, ξ ξπξί ξπ πχλεί εμπξοεϋμαςα γι α
λξγαοι αρμϊ ςηπ, απαι ςξϋμςαι δηλαδή και γι α ςι π δαπάμεπ ασςέπ ςηπ
επι υει οήρε χπ ςα ποξβλεπϊμεμα επί μέοξσπ ρςξι υεί α ςξσ Κ. Β. .., ϊπχπ ςα
εκδξθέμςα απϊ ςοί ςξσπ κ. λ. π. ςι μξλϊγι α παοξυήπ σπηοερι όμ κ. λπ. και δεμ
αοκεί η απλή αμαγοατή ς χμ εμ λϊγχ δαπαμόμ ρςημ εκδι δϊμεμη απϊ ςξμ
αμςι ποϊρχπξ εκκαθάοι ρη. (.ς. Δ. 2329/97)
Η δαπάμη ςηλε τχμι κόμ ςελόμ βαοϋμει ςημ επι υεί οηρη πξσ υοηρι μξπξι εί ςξ
ςηλέ τχμξ, έρς χ και αμ ςξ ςηλέ τχμξ δεμ ςηπ αμήκει . ( Η ρϋμδερη είμαι ρςξ
ϊμξμα άλλξσ ποξρόπξσ). (.ς.Δ. 3887- 88/1985)
Γι α ςημ αμαγμ όοι ρη μιαπ δαπάμηπ δεμ απαι ςεί ςαι ρϋμβαρη. (.ς. Δ.806/1998)
Δμςϊπ εμϊπ μημϊπ απϊ ςημ λήνη ςηπ δι αυει οι ρςι κήπ πεοι ϊδξσ ποέπει μα έυει
σπξβληθεί ρςημ αομϊδι α Δ. Ο. Τ. ςξσ δι και ξϋυξσ και θε χοηθεί απ’ ασςή,
αμςί γοατξ ςηπ απϊταρηπ ή ςξσ ρυεςι κξϋ εγγοάτξσ πεοί καςαβξλήπ ή
πί ρς χρηπ απξζημι όρεχμ και πάρηπ τϋρε χπ αμξι βόμ ρε ξπξι ξδήπξςε τσρι κϊ
ή μξμι κϊ ποϊρχπξ με βάρη δι καρςι κή ή δι αι ςηςι κή απϊταρη ή ξπξι αδήπξςε
αμαγμ όοι ρη ή ρσμβι βαρμϊ

ΛΖ ΔΙΟΘ ΟΞΛΔΜΔΡ ΔΑΟΑΜΔΡ
Δαπάμεπ πξσ δεμ εκπί πςξσμ αμά λξγαοι αρμό λξγι ρςι κξύ
ρυεδί ξσ

ΞΛΑΔΑ 1η: ΟΑΓΘ Ξ ΔΜΔΠΓΖΘ ΙΞ
ΓΔΜΘ ΙΑ
Η έκπς χρη ς χμ δαπαμόμ γί μεςαι μέρχ ςηπ διεμέογει απ ς χμ απξρβέρε χμ ή
ς χμ έκςακς χμ απξςελερμάς χμ, ξπϊςε ξ ρυεςικϊπ ρυξλι αρμϊπ γί μεςαι ρςξσπ
Λξγ/μξσπ 66 και 81.
Δπέκςαρη, ποξρθήκη, βελςί χρη, ρσμςήοηρη και επι ρκεσή εμρόμαςχμ
πάγι χμ πεοι ξσρι ακόμ ρςξι υεί χμ
1. Δπέκςαρη ή ποξρθήκη κςι οί ξσ, κςι οι ακήπ εγκαςαρςάρε χπ και ςευμι κξϋ
έογξσ εί μαι ξπξι αδήπξςε μϊμι μη αϋνηρη ςξσ ϊγκξσ, ςξσ μεγέθξσπ ή ςηπ
χτε λι μϊςηςάπ ςξσ, πξσ γί μεςαι με ςη υοηρι μξπξί ηρη καςά καμϊμα δξμι κόμ
σλι κόμ.
2. Δπέκςαρη ή ποξρθήκη μηυαμήμαςξπ, ςευμι κήπ εγκαςαρςάρε χπ και
μηυαμξλξγι κξϋ ενξπλι ρμξϋ εί μαι κάθε ποξρθήκη ή εογαρί α πξσ γί μεςαι ρ'
ασς ά και ασνάμει ςξ μέγεθξπ και καςά καμϊμα ςημ παοαγ χγι κή ςξσπ
δσμαμι κϊςηςα.

3. Βελςί χρη εμρόμαςξσ πάγι ξσ πεοι ξσρι ακξϋ ρςξι υεί ξσ εί μαι κάθε μεςαβξλή
πξσ γί μεςαι ρ' ασςϊ μεςά απϊ ςευμξλξγι κή επέμβαρη και πξσ έυει χπ
απξςέλερμα, εί ςε ςημ αϋνηρη ςξσ υοϊμξσ ςηπ χτέλι μηπ ζ χήπ ςξσ, εί ςε ςημ
αϋνηρη ςηπ παοαγ χγι κϊςηςάπ ςξσ, εί ςε ςη μεί χρη ςξσ κϊρςξσπ λειςξσογί απ
ςξσ ή ςη βελςί χρη ς χμ ρσμθηκ όμ υοηρι μξπξι ήρε όπ ςξσ.
4. σμςήοηρη εμρόμαςξσ πάγι ξσ πεοι ξσρι ακξϋ ρςξι υεί ξσ εί μαι η ςευμξλξγι κή
επέμβαρη πξσ γί μεςαι ρ' ασςϊ με ρκξπϊ μα δι αςηοεί ςαι ρςημ αουι κή ςξσ
παοαγ χγι κή ι καμϊςηςα γι α ϊρξ ςξ δσμαςϊ μεγαλϋςεοξ υοξμι κϊ δι άρςημα.
5. Δπι ρκεσή εμρόμαςξσ πάγι ξσ πεοι ξσρι ακξϋ ρςξι υεί ξσ εί μαι η
αμςι καςάρςαρη ή επι διϊοθ χρη μεοόμ ασςξϋ, πξσ έυξσμ καςαρςοατεί ή
σπξρςεί βλάβη, με ρκξπϊ ςημ επαματξοά ςηπ παοαγ χγι κήπ ςξσ ι καμϊςηςαπ ή
ς χμ ρσμθηκ όμ λει ςξσογί απ ςξσ ρςξ επί πεδξ πξσ ήςαμ ποι μ απϊ ςημ
καςαρςοξτή ή ςη βλάβη.
6. Σξ κϊρςξπ ς χμ επεκςάρε χμ, ποξρθηκ όμ και βελςι όρε χμ ποξρασνάμει ςημ
ανί α κςήρε χπ ς χμ πάγι χμ πεοι ξσρι ακόμ ρςξι υεί χμ και καςαυ χοεί ςαι ρςξσπ
ρυεςι κξϋπ λξγαοι αρμξϋπ ς χμ ρςξι υεί χμ ασςόμ.
7. Σα ένξδα ρσμςηοήρε χπ και επι ρκεσήπ ς χμ πάγι χμ πεοι ξσρι ακόμ
ρςξι υεί χμ εί μαι κϊρςξπ ςοέυξσραπ μξοτήπ και καςαυ χοξϋμςαι ρςξσπ ξι κεί ξσπ
λξγαοι αρμξϋπ ενϊδχμ κας' εί δξπ ςηπ ξμάδαπ 6. ( Ο. Δ. 1123/ 1980 )
8. Απξρβέρει π ρςξ Υ. Π. Α. πξσ βαοϋμει πάγι α και ξ ξπξί ξπ δεμ εκπί πςει απϊ
ςξ τϊοξ εκοξόμ
Ο Υ. Π. Α. πξσ βαοϋμει ςι π αγξοέπ ς χμ εμρόμας χμ παγί χμ ς χμ επι υει οήρε χμ
και ξ ξπξί ξπ δεμ μπξοεί μα εκπέρει απϊ ςξ Υ. Π. Α. εκοξόμ, ποξρασνάμει ςημ
ςι μή κςήρηπ ςξσ παγί ξσ και καςά ρσμέπει α, επί ςηπ ρσμξλι κήπ ανί απ ςξσ
παγί ξσ ασςξϋ θα δι εμεογξϋμςαι απξρβέρει π.
(1092609/10874/Β0012/21. 10. 1999), (1120445/10662 ΠΔ/Β0012/11. 3. 1997)
( ΟΞΚ. 1005/ 14. 1. 2005)
9. Ο Υϊοξπ Ποξρςι θέμεμηπ Ανί απ ( Υ. Π. Α.) ς χμ δαπαμ όμ πξσ ατξοξϋμ ςημ
επέκςαρη, ποξρθήκη ή βελςί χρη κςι ρμάς χμ ςα ξπξί α εκμι ρθόμει επι υεί οηρη
(έρξδα μη σπξκεί μεμα ρε Υ. Π. Α.), ποξρασνάμει ςημ ανί α κςήρηπ ς χμ πι ξ
πάμ χ κςι ρμάς χμ, η ξπξί α σπϊκει ςαι ρε απϊρβερη καςά ςα ξοι ζϊμεμα απϊ ςι π
ι ρυϋξσρεπ δι αςάνει π, καθϊρξμ ξ τϊοξπ ασςϊπ ατεμϊπ δεμ εκπί πςει ξϋςε
επι ρςοέ τεςαι ρϋμτχμα με ςι π δι αςάνει π ςξσ μ. 1642/1986 (μσμ μ. 2859/ 2000)
και ατεςέοξσ βαοϋμει ςι π δαπάμεπ ασςέπ, ξι ξπξί επ πεοαι ςέοχ βαοϋμξσμ ςημ
ανί α κςήρηπ ς χμ εμ λϊγ χ κςι ρμάς χμ. Ο Υ. Π.Α. ς χμ δαπαμ όμ γι α ςημ
επι ρκεσή ή ρσμςήοηρη ς χμ σπϊφη κςι ρμάς χμ (εκμι ρθξϋμεμ χμ), εκπί πςει απϊ
ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ επι υεί οηρηπ καςά ςξ υοϊμξ πξσ καςαβάλλεςαι .
(1015039/10921 ΠΔ/Β0012/12. 2. 1996)

10. Σα ένξδα πξσ ποαγμαςξπξι εί επι υεί οηρη γι α ςημ αγξοά δι αμεοι ρμάς χμ
( τϊοξπ μεςαβι βάρε χπ, δι και όμαςα ρσμβξλαι ξγοάτχμ και ςέλη ςξσ ξι κεί ξσ
Δι κηγξοι κξϋ σλλϊγξσ) απξρβέμξμςαι , εί ςε ετάπαν καςά ςξ έςξπ
ποαγμαςξπξί ηρήπ ςξσπ, εί ςε ςμημαςι κά και ιρϊπξρα μέρα ρε μί α πεμςαεςί α.
(1064310/10559/Β0012/4. 9. 2001)
11. Οι δαπάμεπ μι ρθξδξρί απ και δι ατήμι ρηπ πξσ ποαγμαςξπξι εί εςαι οί α γι α
ςη ρϋμςανη μελέςηπ, ρυεςι κά με ςημ κσκλξτξοί α εμϊπ μέξσ ποξψ ϊμςξπ,
απξςελξϋμ ένξδα ποόςηπ εγκαςάρςαρηπ και απξρβέμξμςαι εί ςε ετάπαν καςά
ςξ έςξπ ποαγμαςξπξί ηρήπ ςξσπ εί ςε ςμημαςι κά και ι ρϊπξρα μέρα ρε μί α
πεμςαεςί α. ( ΟΞΚ. 1028/17. 2. 2006)

ΞΛΑΔΑ 2η: ΑΟΞΗΔ ΛΑΑ λξγαοι αρμξί 20- 29
ΓΔΜΘ ΙΑ
Δκπί πςει η ανί α ς χμ ποός χμ και βξηθηςι κόμ σλόμ πξσ υοηρι μξπξι ήθηκαμ,
καθ όπ και ς χμ άλλ χμ εμπξοεϋρι μχμ αγαθ όμ, ρςημ ξπξί α πεοι λαμβάμξμςαι
και ξι ει δι κέπ δαπάμεπ επενεογαρί απ, απξθήκεσρηπ, μεςατξοάπ, αρτάλει απ
κ. λ. π ( παο. 1, άοθοξσ 31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).
Γι α ςξμ ποξρδι ξοι ρμϊ ςξσ κϊρςξσπ ς χμ μεμϊμς χμ ποξψ ϊμς χμ ρςι π
βι ξμηυαμι κέπ και βι ξςευμι κέπ επι υει οήρει π, ρσμσπξλξγί ζεςαι ρςημ ανί α ς χμ
σλι κόμ πξσ υοηρι μξπξι ήθηκαμ και αμάλξγξ πξρξρςϊ ενϊδχμ παοαγ χγήπ,
ρςα ξπξί α πεοι λαμβάμξμςαι και ξι ςακςι κέπ απξρβέρει π ς χμ πάγι χμ
πεοι ξσρι ακόμ ρςξι υείχμ. παο. 7 , Άοθοξσ 31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).
Σα απξθέμαςα, εκςϊπ απϊ ςα σπξλεί μμαςα, ςα σπξποξψ ϊμςα και ςα
ελαςς χμαςι κά ποξψ ϊμςα, απξςι μόμςαι ρςημ κας' εί δξπ υαμηλϊςεοη ςι μή
μεςανϋ ςηπ ςι μήπ κςήρηπ ή ςξσ ι ρςξοι κξϋ κϊρςξσπ παοαγ χγήπ ςξσπ και ςηπ
ςι μήπ ρςημ ξπξί α η επι υεί οηρη μπξοεί μα ςα αγξοάρει ή μα ςα παοάγει καςά
ςημ ημέοα κλει ρί μαςξπ ςξσ ι ρξλξγι ρμξϋ. Δάμ η ςελεσςαί α ασςή ςι μή εί μαι
υαμηλϊςεοη απϊ ςημ ςιμή κςήρηπ ή ςξ ι ρςξοι κϊ κϊρςξπ παοαγ χγήπ, αλλά
μεγαλϋςεοη απϊ ςημ καθαοή οεσρςξπξι ήρι μη ανί α, ςϊςε η απξςί μηρη γί μεςαι
ρςημ καθαοή οεσρςξπξι ήρι μη ανί α. Σα σπξλεί μμαςα, ςα σπξποξψ ϊμςα και ςα
ελαςς χμαςι κά ποξψ ϊμςα απξςι μόμςαι ρϋμτχμα με ϊρα ξοί ζξμςαι απϊ ςι π
πεοι πς όρει π 3, 4 και 14 ςηπ παοαγοάτξσ 2. 2.205 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Ο. Δ.
1123/ 1980, αμςί ρςξι υα.
Γι α ςημ απξςί μηρη ς χμ ρσμπαοαγ χγ όμ ποξψ ϊμς χμ λαμβάμξμςαι σπϊφη ςα
ϊρα ξοί ζξμςαι απϊ ςι π πεοι πς όρει π 11 και 12 ςηπ παοαγοάτξσ 2. 2. 205 ςξσ
άοθοξσ 1 ςξσ Ο. Δ. 1123/ 1980. ( άοθοξ 28, Ο. Δ. 186/ 1992)

ΔΘ ΔΘ ΙΔΡ ΟΔΠΘ ΟΩΡΔΘ Ρ
1. δεμ εκπί πςει η ανί α ς χμ ποώς χμ και βξηθηςι κώμ σλώμ πξσ
υοηρι μξπξι ήθηκαμ, καθ όπ και ς χμ άλλ χμ εμπξοεϋρι μχμ αγαθ όμ, ρςημ
ξπξί α πεοι λαμβάμξμςαι και ξι ει δι κέπ δαπάμεπ επενεογαρί απ, απξθήκεσρηπ,
μεςατξοάπ, αρτάλει απ κ. λπ.. ϊςαμ καςαβάλλξμςαι ή ξτεί λξμςαι ρε τσρι κϊ ή
μξμι κϊ ποϊρχπξ ή μξμι κή ξμςϊςηςα ςηπ ξπξί απ η δοαρςηοι ϊςηςα ρςη
ρσγκεκοι μέμη ρσμαλλαγή εναμςλήθηκε ρςημ ςι μξλϊγηρή ςηπ και η παοάδξρη
ς χμ αγαθ όμ ή η παοξυή ς χμ σπηοερι όμ δι εμεογήθηκε απϊ ςοί ςξ
ποϊρχπξ.(ςοι γχμι κέπ ρσμαλλαγέπ) .ϋμτχμα με ςι π δι εσκοι μί ρει π ςξσ
σπξσογεί ξ ξι κξμξμι κόμ με ςημ Δ12Β/ 1098722/ ΔΝ2010/ 26. 7. 2010, αλλά και
με ςημΟΞΚ. 1135/ 4. 10. 2010 ςα παοαπάμ χ ατξοξϋμ ςι π ςοι γχμι κέπ
ρσμαλλαγέπ ρςι π ξπξί επ μερξλαβεί εςαι οί α με έδοα ρε κοάςη μη ρσμεογάρι μα
ή με ποξμξμι ακϊ τξοξλξγι κϊ καθερς όπ, ϊπχπ ασςά ξοί ζξμςαι ρςξ άοθοξ
51Α ςξσ μ. 2238/ 1994. Γι α ςξ 2010 κοάςη μη ρσμεογάρι μα εί μαι ασςά πξσ
ξοί ζξμςαι ρςημ ΔΞΡ/ Α/1150236/ ΔΝ/ 9. 11. 2010απϊταρη ςξσ Τπξσογεί ξσ
Οι κξμξμι κόμ.
Οοξρξυή ει δι κά γι α ςημ υοήρη 2010 ςξ σπ. ξικξμξμι κόμ με με όςεοη
αμακξί μ χρή ςξσ ρςι π 19/1/2010 αματέοει ϊςι :
" Αμακξί μ χρη ρυεςι κά με Υπξσογι κή Απόταρη πξσ ατξοά ρςα μη
ρσμεογάρι μα κοάςη
Τξ Υπξσογεί ξ Οι κξμξμι κώμ, λαμβάμξμςαπ σπόφη ςα αι ςήμαςα επι υειοήρε χμ
και ι δι αί ςεοα εκεί μχμ πξσ δοαρςηοι ξπξι ξύμςαι ρςη Βόοει ξ Δλλάδα,
αμακξι μώμει όςι η Υπξσογι κή Απόταρη
( ΔΟΣ/ Α/ 1150236/ ΕΞ/9. 11. 2010 ΑΥΟ), με ςημ ξπξί α καθξοί ρςηκαμ ςα μη
ρσμεογάρι μα κοάςη για ςξ 2010, θα έυει εταομξγή από ςημ 1η Ι αμξσαοί ξσ
2011. Ο καςάλξγξπ ς χμ μη ρσμεογάρι μχμ κοας ώμ έυει καθξοι ρςεί με βάρη ςα
κοι ςήοι α ςξσ ΟΟΣΑ.
Με δι άςανη μόμξσ πξσ θα έοθει ρςη Βξσλή, ξι επι υει οήρει π πξσ
ρσμαλλάρρξμςαι με ςα κοάςη ςξσ καςαλόγξσ ασςξύ, ετόρξμ ξι ρσμαλλαγέπ
ςξσπ εί μαι ποαγμαςι κέπ και ρσμήθει π και δεμ έυξσμ χπ απξςέλερμα ςη
μεςατξοά κεοδώμ, ει ρξδημάς χμ ή κε ταλαί χμ ρςη μη ρσμεογάρι μη υ ώοα με
ρκξπό ςημ τξοξαπξτσγή ή τξοξδι ατσγή, θα αμαγμ χοί ζξμςαι χπ δαπάμεπ
ς χμ επι υει οήρε χμ. Τξ βάοξπ ςηπ απόδει νηπ θα τέοει η επι υεί οηρη. "

2. Η ανί α ς χμ αμςαλλακςι κόμ αται οεί ςαι εν ξλξκλήοξσ ρςη υοήρη πξσ
ποχς ξυοηρι μξπξι ήθηκαμ. Ποέπει ϊμχπ μα απξδει κμϋεςαι ϊςι ποϊκει ςαι γι α
αγξοέπ ςοέυξσραπ τϋρηπ αμςαλλακςι κόμ και ϊυι γι α μέοη μηυαμημάς χμ ςα
ξπξί α ασνάμξσμ ςξ κϊρςξπ ς χμ παγί χμ. (.ς.Δ. 806/1998)

ΞΛΑΔΑ 4η: Κξγαοι αρμόπ 42 «Απξςελέρμαςα ει π μέξ»
1. Η τξοξλξγι κή ζημί α μπξοεί μα μεςατέοεςαι γι α ρσμ φητι ρμό με ςα κέοδη
ς χμ πι ξ πάμ χ κλάδχμ ςηπ επι υεί οηρηπ ρςιπ πέμςε ( 5) επόμεμεπ
ρσμευεί π υοήρει π, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι και ρε ασςέπ ςι π υοήρει π η
επι υεί οηρη ςηοεί επαοκή και ακοι βή βι βλί α ςοί ςηπ καςηγξοί απ ςξσ Κόδι κα
Βι βλί χμ και ςξι υεί χμ.
2. Η ζημί α πξσ ποξκύπςει από ςημ πώληρη μεςξυ ώμ, ει ρηγμέμ χμ ή μη,
ρσμ φητί ζεςαι με ςξ απξθεμαςι κό από ςημ πώληρη μεςξυ ώμ, πξσ
εμταμί ζεςαι ρςα βι βλί α ςηπ επι υεί οηρηπ και ςξ ςσυϊμ απξμέμξμ σπϊλξι πξ
ασςήπ ή ξλϊκληοξ ςξ πξρϊ, αμ δεμ στί ρςαςαι απξθεμαςι κϊ, δεμ
εκπί πςει από ςα ακαθάοι ρςα έρξδα. ( ΙΦΔ, άοθοξ 38, παο. 1 )
3. Ζ ζημί α πξσ ποξκύπςει από ςημ απξςί μηρη μεςξυ ώμ, ει ρηγμέμ χμ ή
μη μεςατέοεςαι ρε υοέχρη ςξσ λξγαοι αρμξϋ απϊ υοεϊγοατα, πξσ
εμταμί ζξμςαι ρςα βι βλί α ςηπ επι υεί οηρηπ, και ςσυϊμ ακάλσπςξ πξρϊ
ασςήπδεμ εκπί πςει από ςα ακαθάοι ρςα έρξδα αλλά μεςατέοεςαι ρε ει δι κό
λξγαοι αρμό ποξκει μέμξσ μα ρσμ φητι ρςεί με απξθεμαςι κά πξσ θα
ποξκύφξσμ ρςξ μέλλξμ.
4. Εημί α ημεδαπήπ επι υεί οηρηπ πξσ ποξέουεςαι από ςημ αλλξδαπή, δεμ
αμαγμ χοί ζεςαι τξοξλξγι κά. ( ΚΥΔ, άοθοξ 4, παο. 4)
5. Ζ ζημί α πξσ ποξκύπςει από ςημ πώληρη και απξςί μηρη μεοι δίχμ
αμξι βαί χμ κε ταλαί χμ δεμ αμαγμ χοί ζεςαι γι α έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδα ς χμ επι υει οήρεχμ.( ΟΞΚ. 1057/ 23. 3. 2007)
6. Ζ ζημί α πξσ ποξκύπςει από ρσμβάρει π επί παοαγ ώγ χμ πξσ
δι αποαγμαςεύξμςαι ρςξ Χοημαςι ρςήοι ξ Οαοαγ ώγ χμ Αθημ ώμ Α.Δ., δεμ
αμαγμ χοί ζεςαι ποξπ έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα.
(1112894/11357ΠΔ/Β0012/5. 1. 2001)
7. Ζ ζημί α πξσ ποξκύπςει ρε βάοξπ επι υεί οηρηπ λόγχ εκυ ώοηρηπ
απαι ςήρε ώμ ςηπ ρε άλλη επι υεί οηρη, έμαμςι ςι μήμαςξπ μι κοόςεοξσ ςξσ
ύφξσπ ς χμ απαι ςήρεχμ ασς ώμ, δεμ εκπί πςει χπ γεμι κϊ ένξδξ δι αυεί οι ρηπ,
απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. ( Δεμ καςαλαμβάμει ςι π εκυ χοήρει π πξσ
ποξβλέπξμςαι απϊ ςι π δι αςάνει π ςξσ Ν. 3156/2003).
(1038950/10303/Β0012/27. 6. 1997)

8. Ζ ζημί α από ςη μείχρη ςηπ ξμξμαρςι κήπ ανί απ μεςξυ ώμ αμ ώμσμηπ
εςαι οεί απ ςι π ξπξί επ καςέυει άλλη αμ ώμσμη εςαι οεί α, δεμ εκπί πςει από ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ δεύςεοηπ, χπ ζημί α ποαγμαςξπξι ηθεί ρα απϊ
σπξςί μηρη κε ταλαί ξσ, καθϊρξμ η ζημί α ασςή, ετϊρξμ δεμ έλαβε υόοα και
εκπξί ηρη ς χμ πι ξ πάμχ μεςξυ όμ ρςημ σπξςι μηθεί ρα ανί α ςξσπ, δεμ
θε χοεί ςαι ϊςι στί ρςαςαι καςά ςξ υοϊμξ μεί χρηπ ςξσ μεςξυι κξϋ κε ταλαί ξσ.
( 1099519/ 10956πε/ Β0012/ 21. 1. 2003)
9. Ζ ζημί α πξσ ποξκύπςει ρε βάοξπ εςαι οείαπ πεοι ξοι ρμέμηπ εσθύμηπ, από
ςη ρσμμεςξυή ςηπ ρε εκκαθαοι ρθεί ρα αλλξδαπή εςαι οεί α, δεμ
αμαγμ χοί ζεςαι ποξπ έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ, καθϊρξμ
ποξέουεςαι απϊ πηγή κεί μεμη ρςημ αλλξδαπή. Σξ πξρϊ δε ςηπ ζημί απ με ςξ
ξπξί ξ επι βαοϋμθηκε ςελι κά αμ όμσμη εςαι οεία λϊγχ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςηπ ρςημ
πι ξ πάμ χ ημεδαπή ΔΠΔ, η ξπξί α λϋθηκε, δεμ αλλξι όμει ςξ υαοακςήοα και
ςημ ποξέλεσρή ςηπ απϊ ςημ αλλξδαπή και επξμέμ χπ ςξ χπ άμ χ πξρϊ ςηπ
ζημί απ δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ έρς χ και αμ πεοι ήλθε ρε
ασςή μέρχ ςηπ λσθεί ραπ ημεδαπήπ ΔΠΔ ρςημ ξπξί α ρσμμεςεί υε.
(1100784/11227ΠΔ/Β0012/31. 1. 2001)
10. Από ςημ 1. 1. 2003 εμδέυεςαι μα ποξκύπςει ζημί α από ςημ απξςί μηρη
ς χμ μεςξυ ώμ μη ει ρηγμέμ χμ ρςξ Χ. Α. Α. ρςη υαμηλϊςεοη ςι μή μεςανϋ ςηπ
ςι μήπ κςήρηπ και ςηπ ςοέυξσραπ ςι μήπ ςξσπ. Η ζημί α ασςή μεςατέοεςαι ρε
υοέ χρη ςξσ λξγαοι αρμξϋ «απξθεμαςι κά απϊ υοεϊγοατα» ςξσ άοθοξσ 38 ςξσ
Ν. 2238/ 1994 . Σσυϊμ ακάλσπςξ πξρϊ ασςήπ δεμ εκπί πςει απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα, αλλά μεςατέοεςαι ρε ει δικϊ λξγαοι αρμϊ ποξκει μέμξσ μα
ρσμφητι ρθεί με απξθεμαςι κά πξσ θα ποξκϋφξσμ ρςξ μέλλξμ.

ΞΛΑΔΑ 6η: ΞΠΓΑΜΘ ΙΑ ΔΝΞΔΑ ΙΑ' ΔΘ ΔΞΡ
60 Αμξι βέπ και ένξδα ποξρχπι κξύ
ΓΔΜΘ ΙΑ
Σα ένξδα μι ρθξδξρί απ και αμξι βήπ ςξσ ποξρχπι κξϋ, εκπί πςξσμ ε τϊρξμ
έυξσμ καςαβληθεί ή βεβαι χθεί ξι αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ σπέο ςξσ Ι. Κ. Α. ή
άλλξσ αρταλι ρςι κξϋ ξογαμι ρμξϋ, εκςϊπ αμ απϊ ςημ κεί μεμη μξμξθερί α
ποξβλέπεςαι μεοι κή ή ξλι κή απαλλαγή απϊ ςημ σπξυοέ χρη γι α ςημ
καςαβξλή ει ρτξοόμ.
Οι δαπάμεπ μι ρθξδξρί απ δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη αμ δεμ έυξσμ
ενξτληθεί μέρχ επαγγελμαςι κόμ ςοαπεζι κόμ λξγαοι αρμ όμ ή επι ςαγ όμ πξσ
ενξτλξϋμςαι μέρχ ς χμ ί δι χμ λξγαοι αρμόμ.
Με απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ Οι κξμξμι κόμ καθξοί ζεςαι η ρςαδι ακή εταομξγή
ς χμ δι αςάνε χμ ς χμ ποξηγξϋμεμ χμ εδατί χμ, η δι αδι καρί α ςηπ ενϊτληρηπ
ς χμ δαπαμ όμ μι ρθξδξρί απ, και κάθε άλλη αμαγκαί α λεπςξμέοει α γι α ςημ
ε ταομξγή ς χμ δι αςάνεχμ ςξσ ςελεσςαί ξσ εδατί ξσ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ
παοαγοάτξσ.

Δπί ρηπ, ξι μι ρθξί και ξι κάθε εί δξσπ απξλαβέπ ς χμ εςαί οχμ ς χμ εςαι οι όμ
πεοι ξοι ρμέμηπ εσθϋμηπ, ετϊρξμ ςα ποϊρχπα ασςά γι α ςι π σπηοερί επ πξσ
παοέυξσμ ρςι π εςαι οί επ έυξσμ αρταλι ρςεί ρε ξπξι ξμδήπξςε αρταλι ρςι κϊ
ξογαμι ρμϊ ή ςαμεί ξ.
( παο. 1, άοθοξσ 31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).

ΔΘ ΔΘ ΙΔΡ ΟΔΠΘ ΟΩΡΔΘ 

1. α ένξδα μι ρθξδξρί απ και αμξι βήπ ποξρχπι κξύ δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα, αμ δεμ έυξσμ καςαβληθεί ή βεβαι χθεί ξι αρταλι ρςι κέπ
ει ρτξοέπ σπέο ςξσ Ι ΚΑ ή άλλξσ αρταλι ρςι κξϋ ξογαμι ρμξϋ ( ΚΥΔ, άοθοξ 31,
παο. 1 , πεο. α΄, σπξπεο. αα΄) ( ΠΟΛ. 64/1976), (1032451/10209/Β0012/29- 91992, ΟΞΚ. 1005/ 14. 1.2005, (ςε 3296/1981, 802/1982) αλλά και ετϊρξμ
δεμ ρσμςοέυξσμ και ξι λξι πέπ ποξωπξθέρει π αμαγμ όοι ρηπ ς χμ δαπαμ όμ
(ϋπαονη ρυέρηπ μί ρθχρηπ εογαρί απ, ποξρτξοά ποαγμαςι κήπ σπηοερί απ,
αμάλξγξ ϋφξπ αμξι βήπ με ςι π ποξρτεοϊμεμεπ σπηοερί επ). (΄Βλέπε
και 1031055/ 511/ Α0012/ 13. 6. 2008 γι α Έκπς χρη δαπαμ όμ μι ρθξδξρί απ
ποξρχπι κξϋ απαρυξλξϋμεμξσ απϊ ξι κξδξμι κέπ και ςευμι κέπ επι υειοήρει π ).
Ρημεί χρη: Με ςι π μέεπ δι αςάνει π ςξσ μ. 3842/2010 ( παο. 2 άοθοξσ 11
μ. 3842/ 2010) ποξβλέπεςαι ϊςι ξι δαπάμεπ μιρθξδξρί απ θα αμαγμ χοί ζξμςαι
μϊμξ αμ έυξσμ ενξτληθεί μέρχ επαγγελμαςι κξϋ ςοαπεζι κξϋ λξγαοι αρμξϋ
ςηπ επι υεί οηρηπ ή επι ςαγήπ πξσ ενξτλεί ςαι μέρχ ςοαπεζι κξϋ λξγαοι αρμξϋ.
Δπι ρημαί μεςαι , ϊςι ρςημ έμμξι α ς χμ δαπαμ όμ μι ρθξδξρί απ δεμ
πεοι λαμβάμξμςαι ξι αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ σπέο ςξσ Ι ΚΑ ή άλλξσ
αρταλι ρςι κξϋ τξοέα πξσ καςαβάλλει η επι υεί οηρη, αλλά μϊμξ ξι
καςαβαλλϊμεμξι μι ρθξί – αμξι βέπ. Με απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ Οι κξμξμι κόμ,
η έκδξρη ςηπ ξπξί απ ποξβλέπεςαι απϊ ςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ
μ. 3842/ 2010, θα καθξοι ρςεί η ρςαδι ακή ε ταομξγή ς χμ δι αςάνε χμ ςξσ
ποξηγξϋμεμξσ εδατί ξσ, η δι αδι καρί α ςηπ ενϊτληρηπ ς χμ δαπαμ όμ
μι ρθξδξρί απ και κάθε άλλη αμαγκαί α λεπςξμέοει α. Καςά ρσμέπει α, παοά ςξ
γεγξμϊπ ϊςι ςσπι κά ϊλα ϊρα αματέοθηκαμ πι ξ πάμ χ γι α ςξμ ςοϊπξ
ενϊτληρηπ ςηπ δαπάμηπ μι ρθξδξρί απ έυξσμ ε ταομξγή απϊ 23. 04. 2010 και
μεςά, ξσρι αρςι κά θα ι ρυϋρξσμ απϊ ςξ υοϊμξ καςά ςξμ ξπξί ξ θα εκδξθεί η
καθεμι ά απϊταρη ( καμξμι ρςι κή ποάνη – υ.
Απϊταρη ΟΞΚ. 1135/ 4. 10. 2010).
Οοξρξυή: Γι α ςξ θέμα ςηπ έκπς χρηπ ς χμ δαπαμ όμ μι ρθξδξρί απ ποξρχπι κξϋ
ρςι π πεοι πς όρει π καςά ςι π ξπξί επ δεμ έυξσμ κας αβληθεί ή βεβαι χθεί ξι
αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ σπέο ςξσ Ι.Κ. Α. ή άλλξσ αρταλι ρςι κξϋ ξογαμι ρμξϋ,
δεί ςε αμαλσςι κά γι α ςξ ςι ι ρυϋει ρςξ άοθοξ με ςί ςλξ : Ζ έκπς χρη ςχμ
δαπαμ ώμ μι ρθξδξρί απ ποξρχπι κξύ ρςι π πεοι πς ώρει π καςά ςι π ξπξί επ δεμ
έυξσμ καςαβληθεί ή βεβαι χθεί ξι αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ σπέο ςξσ Θ. Ι. Α.
ή άλλξσ αρταλι ρςι κξύ ξογαμι ρμξύ.

2. Ζ πάγι α μημι αί α απξζημί χρη καςαβαλλόμεμη όυι εκςάκς χπ, αλλά
ςακςι κώπ καςά μήμα, ρσμι ρςά ρσγκεκαλλσμέμη επαϋνηρη μι ρθξϋ και
επξμέμ χπ δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα, ϊςαμ δεμ έυξσμ
καςαβληθεί ξι αμαλξγξϋρεπ αρταλι ρςι κέπ ειρτξοέπ. ( .ς. Δ. 3455/1995 )
3. Δεμ αμαγμ χοί ζεςαι ποξπ έκπς χρη από ςα ακαθάοι ρςα έρξδα η
μι ρθξδξρί α ςξσ ποξρχπι κξύ, αμ δεμ καςαβληθξϋμ ή βεβαι χθξϋμ ή
καςαλξγι ρςξϋμ ξι αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ. ( .ς. Δ. 3243/1988 ) και ( .ς.Δ.
3571/1980 )
4. Ξι μι ρθξί και ξι κάθε εί δξσπ απξλαβέπ ςχμ εςαί οχμ ς χμ εςαι οι ώμ
πεοι ξοι ρμέμηπ εσθύμηπ, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα, εάμ ςα
ποϊρχπα ασςά γι α ςι π σπηοερί επ πξσ παοέυξσμ ρςημ εςαι οί α δεμ έυξσμ
αρταλι ρςεί ρε ξπξι ξδήπξςε αρταλι ρςι κϊ ξογαμι ρμϊ ή ςαμεί ξ. Ι ρυϋξσμ γι α
καςαβαλλϊμεμα πξρά απϊ 1/1/2003 και μεςά. ( ΚΥΔ, άοθοξ 31, παο. 1, πεο.
α΄, σπξπεο. αα΄, 1016656/10090/Β0012/20-2- 2003,
1030296/10312/Β0012/5- 5- 2003, 1094778/10904/Β0012/5- 12- 2002,
1111266/11343/Β0012/15- 5- 2001, 1078552/10722/Β0012/21- 9- 1999,
1000472/10012/Β0012/20- 3- 2003)
5. Ξι έκςακςεπ αμξι βέπ πξσ καςέβαλε ρςξ εογαςξϋπαλληλι κό ποξρχπι κό
ςηπ δεμ εκπί πςξσμ, όςαμ δεμ έυξσμ καςαβληθεί ξι αμαλξγξύρεπ
αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ ρςξ Θ. Ι. Α. ( .ς.Δ. 540/1988 )
6. Ξ μι ρθόπ ςξσ λξγι ρςή, δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα αμ δεμ
σπξγοάτει ςη δήλχρη τξοξλξγί απ ει ρξδήμαςξπ. ( ΚΥΔ, άοθοξ 31, παο. 11
).
7. Αμξι βέπ καςαβαλλόμεμεπ ρε σπαλλήλξσπ, πέοαμ ς χμ ρσμβαςι κώμ ή
μξμί μχμ δεμ εκπί πςξσμ χπ παοαγ χγι κή δαπάμη, ετϊρξμ έυξσμ καςαβληθεί
ξι ει ρτξοέπ και ρϋμτχμ α με ςι π λξι πέπ ποξωπξθέρει π πξσ ξοί ζει ξ μϊμξπ.
(Δ3341/24. 2. 1967)
8. Απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ επι υει οήρεχμ δεμ εκπί πςξσμ ςα πξρά
εμξι κί χμ πξσ καςαβάλλξσμ γι α ςη δι αμξμή ςχμ εογαζξμέμ χμ ςξσπ ρε
νεμξδξυεί α, εμξι κι αζϊμεμα δχμάςι α ή ξι κί επ πξσ βοί ρκξμςαι ρε δι ατξοεςι κϊ
μέοξπ απϊ ςξμ ςϊπξ ςηπ μϊμι μηπ καςξι κί απ ςξσπ, λϊγχ εκςϊπ έδοαπ
εογαρί απ, ετϊρξμ ξ ςϊπξπ εογαρί απ και ποξρχοι μήπ δι αμξμήπ ς χμ
εογαζξμέμ χμ πξσ απαρυξλξϋμςαι εκςϊπ έδοαπ δεμ απέυει απϊ ςη μϊμι μη
καςξι κί α ςξσπ εκαςϊ (100) υλμ. και άμ χ και ςα δι και ξλξγηςι κά δεμ έυξσμ
εκδξθεί ρςξ ϊμξμα ς χμ επι υει οήρε χμ. ( ΟΞΚ. 1036/ 2. 3. 2006) ( Κ. Υ. Δ. Αοθοξ
31 πεοί π ς' )

9. Ζ απξζημί χρη πξσ καςαβάλει επι υεί οηρη ρε σπάλληλό ςηπ γι α δαπάμεπ
σπηοερί απ πξσ ςξσ έυξσμ αμαςεθεί , εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά
ςηπ, ετόρξμ απξδει κμύεςαι η καςαβξλή ςξσπ απϊ ςα ρυεςι κά παοαρςαςι κά
ρςξι υεί α πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςι π δι αςάνειπ ςξσ Κ. Β. . και δεμ απξςελεί
ει ρϊδημα απϊ μι ρθχςέπ σπηοερί επ ρϋμτχμα με ςι π δι αςάνει π ςηπ πεο. α΄, ςηπ
παο. 4, ςξσ άοθοξσ 45 ςξσ Κ. Υ. Δ. (1067765/10615/Β0012/31. 8. 1999)
10. Tα ένξδα με ςα ξπξί α επι βαοϋμεςαι η επι υεί οηρη γι α ςημ κάλσφη
ι αςοι κήπ και μξρξκξμει ακήπ πεοί θαλφηπ ρσμςανι ξϋυ χμ, ποόημ εογαζξμέμ χμ
ςηπ, καθόπ και ςα πξρά πξσ καςαβάλλει ρε ασςξϋπ γι α ςη ρσμπλήοχρη ςηπ
ρϋμςανήπ ςξσπ, δεμ εκπί πςξσμ.
( ΟΞΚ. 1057/ 23. 3. 2007)
11. Η δαπάμη, πξσ ποαγμαςξπξι εί ξι κει ξθελόπ επι υεί οηρη γι α ςημ εναγξοά
ποξωπηοερί απ αρταλι ρςι κόμ ςαμεί χμ ς χμ σπαλλήλ χμ ςηπ, εμϊφει
ρσμςανι ξδϊςηρή ςξσπ, δεμ εκπί πςει. ( ΟΞΚ. 1057/ 23. 3. 2007)
12. Ξι ει ρτξοέπ ποξπ ςξ ΔΒΔ πξσ βαούμξσμ ςα μέλη Δ. Ρ. αμ όμσμηπ
εςαι οεί απ και καςαβάλλει ποξαι οεςι κά η εςαι οεί α, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. (1044491/10432/Β0012/30. 6. 1999)
13. Ξι ποξρχπι κέπ αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ πξσ καςαβάλλει γι α ςξ άςξμό
ςξσ ξ ποόεδοξπ - γεμικόπ δι εσθσμςήπ αμ ώμσμηπ εςαι οεί απ ρςα
αρταλι ρςι κά ςξσ ςαμεί α ( ΚΤΣ- ΣΜΔΔΔ, κλπ.), δεμ εκπί πςξσμ , απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα ασςήπ. (1093039/10475/Β0012/26. 11. 1991)
14. Σξ πξρϊ ς χμ αρταλί ρςοχμ πξσ καςαβάλλει επι υεί οηρη γι α ςημ πληοχμή
επεμδσςι κξϋ ποξγοάμμαςξπ ( ρσμβξλαί ξσ) αρταλι ρςι κήπ εςαι οεί απ, ρςξ ξπξί ξ
ςσγυάμει ρσμβαλλϊμεμξπ και δι και ξϋυξπ η ί δια η επι υεί οηρηδεμ εκπί πςει απϊ
ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. (1074480/10916/Β0012/5. 7. 1996)
15. Σα πξρά πξσ δι αςίθεμςαι ξι κει ξθελόπ απϊ ςημ επι υεί οηρη γι α ςη
δημι ξσογί α ει δι κξϋ ατξοξλϊγηςξσ απξθεμαςι κξϋ κε ταλαί ξσ, ςξ ξπξί ξ θα
υοηρι μξπξι εί ςαι γι α ςη υξοήγηρη επι κξσοι κήπ ρϋμςανηπ ρςξσπ απεουϊμεμξσπ
ςηπ σπηοερί απ μι ρθχςξϋπ ςηπ, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα
ασςήπ. (Δ. 8683/1067/ ΠΟΛ. 224/27. 7. 1971)
16. Ζ δχοεάμ αρταλι ρςι κή κάλσφη πξσ παοέυει επι υεί οηρη ρε παι δι ά μη
εογαζξμέμ χμ ρε ασςή πξσ ρπξσδάζξσμ ρςα Θ ΔΙ ή τι λξνεμξϋμςαι ρςξσπ
παι δι κξϋπ ρςαθμξϋπ, δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ.
(1136406/10815/Β012/5. 1. 1995)
17. Απξδξυέπ ποξρχπι κξϋ πξσ επι δξςξϋμςαι απϊ ςξμ Ο. Α. Δ. Δ. κλπ., δεμ
εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα, καςά ςξ πξρϊ ςηπ επι δϊςηρηπ.
(1052628/950/Α0012/ ΟΞΚ. 1147/ 22. 5. 2001,
1002264/57/Α0012/22.5.1995)

18. Σα πξρά πξσ καςαβάλλει επι υεί οηρη ρε σπαλλήλξσπ ςηπ γι α ςα παι δι ά
ασς όμ πξσ ρπξσδάζξσμ ρςημ αλλξδαπή, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδά ςηπ, ϊςαμ δεμ έυξσμ καςαβληθεί ξι αμαλξγξϋρεπ αρταλι ρςι κέπ
ει ρτξοέπ ( .ς. Δ. 2442/1988 )
19. Οι έκςακςεπ αμξι βέπ πξσ καςέβαλε ρςξ εογαςξωπαλληλι κϊ ποξρχπι κϊ
ςηπ δεμ εκπί πςξσμ, ϊςαμ δεμ έυξσμ καςαβληθεί ξι αμαλξγξϋρεπ
αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ ρςξ Ι. Κ. Α. (.ς. Δ. 540/1988)
20. Πξρά πξσ δι αςέθηκαμ απϊ επι υεί οηρη γι α ςη δημι ξσογί α ει δι κξϋ
ατξοξλϊγηςξσ απξθεμαςι κξϋ κε ταλαί ξσ, για υξοήγηρη επι κξσοι κήπ
ρϋμςανηπ ρε ϊρξσπ σπαλλήλξσπ ρσμςανι ξδξςξϋμςαι και ενέουξμςαι απϊ ςημ
σπηοερί α, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ, γι αςί δεμ
θε χοξϋμςαι βέβαι α και εκκαθαοι ρμέμα. (.ς.Δ. 135/1993)
21. Δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα επι υεί οηρηπ δαπάμεπ γι α
ρσμπλήοχμα ςοξτήπ και ποϊρθεςη ι αςοξταομακεσςι κή πεοί θαλφη
ποξρχπι κξϋ ςηπ, γι α ςιπ ξπξί επ δεμ έυξσμ καςαβληθεί ξι αρταλι ρςικέπ
ει ρτξοέπ. ( .ς.Δ. 4118/1997 )
22. Ποξκει μέμξσ μα εκπερθξϋμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα επι υεί οηρηπ
κξμδϋλι α ςα ξπξί α απξςελξϋμ ποάγμαςι δαπάμεπ μι ρθξδξρί απ γι α εογαρί α
παοαρυεθεί ρα με ρυέρη ενηοςημέμηπ εογαρί απ ποέπει η επι υεί οηρη μα
απξδεί νει, εί ςε ϊςι καςαβλήθηκαμ γι ΄ ασςά ξι ξι κεί επ αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ,
εί ςε ϊςι γι α ςα ποϊρχπα πξσ απαρυϊληρε δεμ ξτεί λξμςαι καςά μϊμξ
αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ. Δι δι κϊςεοα δε ρςημ πεοί πς χρη πξσ ποξβλέπεςαι
απϊ ςη δι άςανη ςξσ άοθοξσ 2 παο. 1 ςξσ Ν. 1846/ 1951 , ξ
τξοξλξγξϋμεμξπ, γι α μα αται οέρει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσ ςι π
ρυεςι κέπ δαπάμεπ μι ρθξδξρί απ, ποέπει μα επι καλερθεί και απξδεί νει, ατεμϊπ
ςημ ι δι ϊςηςα ς χμ ποξρόπ χμ πξσ απαρυϊληρε χπ αλλξδαπόμ, ατεςέοξσ δε
ςξμ καςά ςη δι άςανη ασςή ποϊρκαι οξ υαοακςήοα ςηπ απαρυξλήρε όπ ςξσπ
ρςημ Δλλάδα. ( .ς. Δ. 1830/1994 )
23. Ο ξι κξμξμι κϊπ έ τξοξπ σπξυοεξϋςαι μα μημ εκπέρει απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδα ςηπ ξι κεί απ επι υει οήρε χπ ςξσπ μι ρθξϋπ και ςα ημεοξμί ρθι α πξσ
καςέβαλε ασςή ρςξ ποξρχπι κϊ ςηπ, εάμ δεμ καςαβλήθηκαμ ξι ρυεςικέπ
αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ, ρςξμ τξοξλξγξϋμεμξ δε, απϊκει ςαι μα ι ρυσοι ρθεί
και μα απξδεί νει ϊςι δεμ σπήουε σπξυοέ χρη καςαβξλήπ ει ρτξοόμ, εί ςε λϊγχ
απαλλαγήπ, εί ςε εν άλληπ μξμί μξσ αι ςί απ. ( .ς.Δ. 1484/1994 )

24. Σα πξρά πξσ καςαβάλλει η επι υεί οηρη γι α επι μϊοτχρη ςξσ ποξρχπι κξϋ
ςηπ ε τϊρξμ η επι μϊοτχρη δεμ έυει ρυέρη με ςξ αμςι κεί μεμξ εογαρι όμ ςηπ
επι υεί οηρηπ ή ςξ αμςι κεί μεμξ εογαρι όμ ςξσ ποξρχπι κξϋ μέρα ρςημ
επι υεί οηρη ή ςέλξπ, με ςη υοήρη ηλεκςοξμι κόμ σπξλξγι ρς όμ ή ς χμ
ποξγοαμμάς χμ ασς όμ πξσ υοηρι μξπξι ξϋμςαι γι α ςι π αμάγκεπ ςηπ
επι υεί οηρηπ, δεμ εκπί πςξσμ.( ΚΥΔ, άοθοξ 31, παο. 1, πεο. μ΄)
25. Δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη μι ρθξί σπαλλήλ χμ μελόμ ςξσ Δ. .
αμ όμσμηπ εςαι οεί απ εάμ δεμ έυξσμ καςαβληθεί αρταλι ρςι κέπ ει ρτξοέπ. (
.ς. Δ. 362/2000 )
26. Η απξζημί χρη πξσ καςαβάλει επι υεί οηρη ρε σπάλληλϊ ςηπ γι α δαπάμεπ
σπηοερί απ πξσ ςξσ έυξσμ αμαςεθεί, εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ,
καςά ςξ μέοξπ πξσ καλϋπςεςαι με δι και ξλξγηςι κά ςξσ ΚΒ χπ γεμι κϊ ένξδξ
δι αυεί οι ρηπ και καςά ςξ μέοξπ πξσ δεμ καλϋπςεςαι με δι και ξλξγηςι κά ςξσ
ΚΒ χπ δαπάμη μι ρθξδξρί απ. ςη δεϋςεοη πεοί πς χρη, η απξζημί χρη
τξοξλξγεί ςαι ρςξ ϊμξμα ςξσ μι ρθχςξϋ χπ ειρϊδημα απϊ μι ρθχςέπ
σπηοερί επ. (1067765/10615/Β0012/31- 8- 1999)
27. Οι δι αςακςι κέπ μέυοι ένι (6) εσοό αμά εογαζϊμεμξ, πξσ ποξβλέπξμςαι
απϊ ςημ αοι θ. 1017618/10261/Β0012/ΟΞΚ. 1028/ 17. 2. 2006 ( ΥΔΚ-B 252)
Απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ Οι κξμξμί απ και Οι κξμξμι κόμ και ατξοξϋμ ρςημ
υξοήγηρη ςοξτήπ καςά ςη δι άοκει α ςξσ χοαοί ξσ εογαρί απ, μπξοξϋμ μα
καλϋπςξμςαι και με ςημ αγξοά άλλ χμ ρσματόμ ποξψ ϊμς χμ ( π. υ. γάλα, μεοϊ,
αμαφσκςι κά). ( ΟΞΚ. 1056/ 23. 2. 2007)

61 Αμξι βέπ και ένξδα ςοί ς χμ
ΓΔΜΘ ΙΑ
Δκπί πςξσμ ςα γεμι κά ένξδα δι αυεί οι ρηπ ( παο. 1, άοθοξσ 31 ςξσ
μ. 2238/ 1994).
ΔΘ ΔΘ ΙΔΡ ΟΔΠΘ ΟΩΡΔΘ Ρ

1. Οι αμξι βέπ πξσ καςαβάλλει ΔΠΔ ρε εςαί οξσπ ςηπ - ελεϋθεοξσπ
επαγγελμαςί επ ( π. υ. μηυαμι κξί , λξγι ρςέπ) για σπηοερί επ πξσ ςηπ παοέυξσμ
αμάλξγεπ με ςα ελεϋθεοα επαγγέλμαςα ςα ξπξί α αρκξϋμ, δεμ
εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ, καθϊρξμ ξι εςαί οξι ασςξί εί μαι
αρταλι ρμέμξι ρε αρταλι ρςι κϊ ξογαμι ρμϊ ή ςαμεί ξ, ϊυι γι α ςι π σπηοερί επ πξσ
ποξρτέοξσμ ρςημ εςαι οεί α, αλλά λϊγχ ςξσ επαγγέλμαςξπ πξσ αρκξϋμ
(μηυαμι κξί , λξγι ρςέπ).

σμεπεί α δε ςηπ αρταλί ρε όπ ςξσπ ρε αρταλι ρςι κϊ ξογαμι ρμϊ ή ςαμεί ξ λϊγχ
ςξσ επαγγέλμαςϊπ ςξσπ και ϊυι γι α ςι π παοευϊμεμεπ ρςημ ΔΠΔ σπηοερί επ
ςξσπ, η αμξι βή ςξσπ απξςελεί ει ρϊδημα απϊ ελεσθέοι α επαγγέλμαςα και ϊυι
απϊ εμπξοι κέπ επι υει οήρει π, ρςξ ακαθάοι ρςξ πξρϊ ςηπ ξπξί απ δι εμεογεί ςαι
παοακοάςηρη τϊοξσ 20% (1026206/10267/Β0012/21. 11. 2003,
1088597/10956/Β0012/24. 11. 2003, 1089052/10968πε/ Β0012/ 28.3. 2008, 1
115066/ 11308πε/ Β0012/ 5. 2. 2008)
2. Οι καςαβαλλϊμεμεπ απϊ ςι π επι υει οήρει π ρςξσπ μηυαμι κξϋπ αμξι βέπ γι α ςημ
εκπϊμηρη ςευμι κήπ μελέςηπ και ςημ έκδξρη άδει απ ξι κξδξμήπ, εμςάρρξμςαι
ρςξ κϊρςξπ καςαρκεσήπ ςηπ ξι κξδξμήπ και εκπί πςξσμ ςμημαςι κά με ςι π
εμεογξϋμεμεπ κάθε έςξπ απξρβέρει π. (.ς. Δ.
2525/1991, ΟΞΚ. 1005/14. 1. 2005)
3. Οι μι ρθξί πξσ καςαβάλλει αμ όμσμη εςαι οεία ρςα μέλη ςξσ Δι ξι κηςι κξϋ ςηπ
σμβξσλί ξσ, γι α εναοςημέμη εογαρί α πξσ παοέυξσμ ποξπ ςημ εςαι οεί α πέοαμ
ς χμ καθηκϊμς χμ ςξσπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ ι δι ϊςηςά ςξσπ χπ μέλη ςξσ
Δ. ., εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ, υχοί π μα ενεςάζεςαι η
ϋπαονη ποξέγκοι ρηπ απϊ ςη Γεμι κή σμέλεσρη ς χμ μεςϊυ χμ ςηπ.
(.ς.Δ. 3242/1990, .ς.Δ. 4039/1999, .ς. Δ. 3897/1989).

62 Οαοξυέπ ςοί ς χμ
ΓΔΜΘ ΙΑ
Δκπί πςξσμ ξι δαπάμεπ επι ρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ πξσ ποαγμαςξπξι ξϋμςαι ρε
μι ρθξϋμεμα ακί μηςα, κας ά ςξ υοϊμξ ςηπ ποαγμαςξπξί ηρηπ ςξσπ.
Σα πξρά ς χμ δαπαμ όμ γι α βελςι όρει π και ποξρθήκεπ ρε μι ρθχμέμα ακί μηςα
εκπί πςξσμ ι ρϊπξρα απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ υοήρε χμ πξσ δι αοκεί η
μί ρθχρη.
ε πεοί πς χρη καςά ςημ ξπξί α ξ εςήρι ξπ ρσμςελερςήπ απϊρβερηπ πξσ
ποξκϋπςει με ςξμ ςοϊπξ ασςϊμ εί μαι μι κοϊςεοξπ απϊ ςξ ρσμςελερςή πξσ
ξοί ζεςαι απϊ ςξ π. δ. 299/2003 ( ΥΔΚ 255 Α΄) γι α ςξ ί δι ξ πάγι ξ ρςξι υεί ξ, ϊςαμ
ασςϊ εί μαι ι δι ϊκςηςξ, εταοµϊζξμςαι ςα ξοι ζϊµεμα απϊ ςξ ποξεδοι κϊ
δι άςαγµα. ( παο. 1, άοθοξσ 31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).
Δκπί πςξσμ ςα πξρά ς χμ δαπαμ όμ δι ατημί ρεχμ πξσ βαοϋμξσμ ςημ επι υεί οηρη
καςά ςξ έςξπ ςηπ έκδξρηπ ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ τξοξλξγι κξϋ ρςξι υείξσ.
Δι δι κά ςα πξρά ς χμ δαπαμ όμ, πξσ σπϊκει μςαι ρε ςέλξπ δι ατημί ρε χμ σπέο
δήμ χμ και κξι μξςής χμ, δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι χπ δαπάμη ςηπ δι ατημιζϊμεμηπ
επι υεί οηρηπ, αμ δεμ απξδει κμϋεςαι η καςαβξλή ςξσ ςέλξσπ πξσ αμαλξγεί με
ςοι πλϊςσπξ εί ρποανηπ ςξσ ξι κεί ξσ δήμξσ ή κξι μϊςηςαπ. ( παο. 1, άοθοξσ 31
ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).

Δκπί πςξσμ ςα πξρά ς χμ μι ρθχμάς χμ πξσ καςαβάλλει ξ μι ρθχςήπ ρςιπ
εςαι οεί επ ςξσ Ν. 1665/1986 ( ΥΔΚ 194 Α' ) ή ρε αλλξδαπέπ εςαι οεί επ
υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ, γι α ςημ εκπλήοχρη σπξυοε όρε χμ ςξσ απϊ
ρσμβάρει π υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ.
Δναι οξϋμςαι ςα μι ρθόμας α πξσ καςαβάλλξμςαι γι α ακί μηςα καςά ςξ μέοξπ
πξσ αμαλξγξϋμ ρςημ ανί α ςξσ ξι κξπέδξσ. ( παο. 1, άοθοξσ 31 ςξσ
Ν. 2238/ 1994 ).
Δκπί πςξσμ ςα πξρά ς χμ ενϊδχμ δι αμσκςέοεσρηπ ρε νεμξδξυεί ξ, αλλξδαπόμ
πελας όμ, αμςι ποξρόπχμ και δι εσθσμςι κόμ ρςελευ όμ ημεδαπόμ ή
αλλξδαπόμ επι υει οήρε χμ, καθόπ και ει δι κόμ επι ρςημϊμ χμ, πξσ ποξκϋπςει
απϊ ςα εκδξθέμςα τξοξλξγι κά ρςξι υεί α.
Σα αμ χςέοχ ι ρυϋξσμ με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ςξ νεμξδξυεί ξ εσοί ρκεςαι εμςϊπ
ςξσ μξμξϋ, ρςη υχοι κή αομξδι ϊςηςα ςξσ ξπξί ξσ εί μαι εγκαςερςημέμη η έδοα
ή σπξκαςάρςημα ςηπ επι υεί οηρηπ πξσ επι βαοϋμεςαι με ςα πι ξ πάμ χ ένξδα.
Η ανί α ς χμ δόοχμ πξσ γί μξμςαι ποξπ ςα αμχςέοχ ποϊρχπα και μέυοι εί κξρι
(20) εσοό γι α κάθε δχοεξδϊυξ. Λξι πά ένξδα τι λξνεμί απ και δι αμσκςέοεσρηπ
δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη. ( παο. 1, Άοθοξσ 31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).
ΔΘ ΔΘ ΙΔΡ ΟΔΠΘ ΟΩΡΔΘ Ρ
1. α μι ρθώμαςα πξσ καςαβάλλει επι υεί οηρη ρε εςαι οεί επ υοημαςξδξςι κήπ
μί ρθχρηπ ςξσ Μ. 1665/ 1986, γι α ακί μηςξ πξσ έυει γί μει αμςι κείμεμξ
υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ
καςά ςξ μέοξπ πξσ αμαλξγξϋμ ρςημ ανί α ςξσ ξι κξπέδξσ. ςα καςαβαλλϊμεμα
μι ρθόμας α πεοι λαμβάμεςαι ςϊρξ ςξ μέοξπ πξσ αματέοεςαι ρςξ κςίοι ξ
(εκπι πςϊμεμη δαπάμη), ϊρξ και ασςϊ πξσ αματέ οεςαι ρςξ ξι κϊπεδξ επί ςξσ
ξπξί ξσ έυει αμεγεοθεί ςξ κςί οι ξ (μη εκπι πςϊμεμη δαπάμη), άρυεςα ςελι κά αμ
έυει ρσμξμξλξγηθεί με ςη ρϋμβαρη υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ ακι μήςξσ ϊςι η
ανί α ςξσ ξι κξπέδξσ θα καςαβληθεί εν ξλξκλήοξσ καςά ςη λήνη ςηπ
ρϋμβαρηπ. ( Η μη αμαγμ όοι ρη ςξσ μι ρθόμαςξπ πξσ αμςι ρςξι υεί ρςξ ξι κϊπεδξ
καθι εοόθηκε με ςξ Ν. 2753/1999 και ι ρυϋει γι α κέοδη πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ
ι ρξλξγι ρμξϋπ πξσ κλεί μξσμ με 31/12/1999 και μεςά.
(1058614/10515/Β0012/11. 9. 2001)
2. Σα μι ρθόμας α πξσ καςαβάλλει επι υεί οηρη ρε εςαι οεί α υοημαςξδξςι κήπ
μί ρθχρηπ ςξσ μ. 1665/1986, εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ
υοήρηπ εμςϊπ ςηπ ξπξί απ καςαβάλλει ασςά με βάρη ςη ρσματθεί ρα ρϋμβαρη,
ϊπχπ ασςϊ επι βάλλεςαι απϊ ςημ αουή ςηπ ασςξςέλει απ ς χμ υοήρε χμ πξσ
καθι εοόμεςαι με ςι π διας άνει π ςξσ Κ. Υ. Δ., με βάρη ςημ ξπξί α ξι δαπάμεπ
καςαςάρρξμςαι ρςη υοήρη ςημ ξπξί α βαοϋμξσμ. Δπξμέμ χπ, ρε πεοί πς χρη
πξσ απϊ ςη ρσματθεί ρα ρϋμβαρη ποξβλέπεςαι πεοί ξδξπ υάοι ςξπ για κάπξι ξ
υοξμι κϊ δι άρςημα και ςα μι ρθόμας α πξσ αμςι ρςξι υξϋμ ρςημ πεοί ξδξ ασςή θα
καςαβάλλξμςαι ρςημ επϊμεμη υοήρη, εκπί πςξσμ καςά ςξ υοϊμξ καςαβξλήπ
ςξσπ ρϋμτχμα με ςη ρϋμβαρη. (1111504/10972 ΠΔ/Β0012/7- 3- 2002)

3. Οι δαπάμεπ πξσ τέοξσμ υαοακςήοα μι ρθόμαςξπ, δηλαδή πεοι ξδι κήπ
παοξυήπ, εί μαι εκπερςέεπ ςμημαςι κά απϊ ςα έρξδα ς χμ υοήρε χμ δι άοκει απ
ςηπ μί ρθχρηπ, έρς χ και αμ ρσμτχμήθηκε η ε τάπαν καςαβξλή ςξσπ καςά ςξ
υοϊμξ ρϋμαφηπ ςηπ ρσμβάρε χπ. (.ς. Δ. 2357/93)
4. Τπξκαςάρςημα αλλξδαπήπ ςοάπεζαπ εγκαςερςημέμξ ρςη υόοα μαπ, δεμ
δι και ξύςαι γι α ςι π ρσμβάρει π υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ πξσ εμδευόμεμα
εμεογεί μεςανύ ς χμ άλλ χμ δοαρςηοι ξςής χμ ςξσ ( με βάρη ςξ Μ.
2076/ 1992), μα ρυημαςί ζει ςι π ποξβλεπόμεμεπ από ςι π δι αςάνει π ςηπ παο.
13 ςξσ άοθοξσ 31 ςξσ Ι. Φ. Δ. ποξβλέ φει π επι ρταλ ώμ απαι ςήρεχμ,
καθϊρξμ ξι δι αςάνει π ασςέπ εταομϊζξμςαι απξκλει ρςι κά απϊ εςαι οεί επ
υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ ςξσ
Ν. 1665/ 1986 ( 1091239/10850ΠΔ/Β0012/4. 4.2000)
5. Αμαγμ χοί ζξμςαι χπ εκπερςέα δαπάμη ςα πξρά πξσ καςαβάλλξσμ ξι
επι υει οήρει π γι α ένξδα κι μηςήπ ςηλε τχμί απ γι α λξγαοι αρμξϋπ πξσ
αμήκξσμ ρςημ επι υεί οηρη. Απαοαί ςηςη ποξωπϊθερη γι α ςημ έκπς χρη ς χμ
ενϊδχμ ασς όμ εί μαι ξι λξγαοι αρμξί ς χμ κι μης όμ ςηλε τόμ χμ μα μημ
σπεοβαί μξσμ ςξμ αοι θμϊ ς χμ απαρυξλξϋμεμχμ ρςι π επι υει οήρει π σπαλλήλ χμ
ασς όμ. ε πεοί πς χρη πξσ ξι λξγαοι αρμξί ς χμ κι μης όμ ςηλε τόμ χμ
σπεοβαί μξσμ ςξμ αοι θμϊ ς χμ απαρυξλξσμέμχμ σπαλλήλ χμ, ςξ μέοξπ ςηπ
δαπάμηπ κι μης όμ ςηλετόμ χμ πξσ αμαλξγεί ρςξσπ πέοαμ ςξσ αοι θμξϋ ς χμ
απαρυξλξσμέμ χμ σπαλλήλ χμ δεμ αμαγμ χοί ζεςαι ποξπ έκπς χρη. Δηλαδή, αμ
η επι υεί οηρη απαρυξλεί π.υ. 30 σπαλλήλξσπ, ξι λξγαοι αρμξί κι μηςόμ
ςηλε τόμ χμ ςηπ επι υείοηρηπ εί μαι 40 και ςξ πξρϊ ςηπ δαπάμηπ εί μαι 12. 000
εσοό, θα λητθεί σπϊφη ςξ πξρϊ ς χμ 9. 000 εσοό ( 12. 000 Φ 30/40). Από ςξ
πξρό ςηπ δαπάμηπ ασςήπ, πξρξρςό πεμήμςα ςξι π εκαςό ( 50%)
αμαγμ χοί ζεςαι ποξπ έκπς χρη από ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ
επι υει οήρε χμ. Δπί ρηπ, επει δή ρςι π ποξρχπι κέπ εςαι οί επ ποξέυει ςξ
ποξρχπι κϊ ρςξι υεί ξ και ξι εςαί οξι ποξρτέοξσμ ςημ ποξρχπι κή ςξσπ εογαρί α
( χπ μι ρθχςξί ξσρι αρςι κά) γι α ςι π αμάγκεπ ςηπ εςαι οί απ, γί μεςαι δεκςϊ, ϊςι
ρςξμ αοι θμϊ ς χμ απαρυξλξσμέμ χμ σπαλλήλχμ ρςημ επι υεί οηρη θα
ποξρςί θεςαι και ξ αοι θμϊπ ς χμ εςαί οχμ ς χμ εςαι οι όμ ασς όμ, αλλά με ςξμ
πεοι ξοι ρμϊ ςξσ εμϊπ ςηλε τόμξσ γι α κάθε εςαί οξ. Σα ί δι α ι ρυϋξσμ και γι α ςι π
επι υει οήρει π πξσ αρκξϋμςαι αςξμι κά απϊ ςξμ επι υει οημαςί α, δηλαδή απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ επι υεί οηρηπ θα εκπί πςει ςξ 50% ςηπ δαπάμηπ ςξσ
κι μηςξϋ ςξσ ςηλε τόμξσ. Σα αμ χςέοχ θα έυξσμ ε ταομξγή και γι α ςα κι μηςά
ςηλέ τχμα ς χμ Δ. Π. Δ., Α. Δ., δημϊρι χμ, δημξςι κόμ επι υει οήρε χμ, κλπ. πξσ
υοηρι μξπξι ξϋμςαι απϊ ςξσπ δι αυει οι ρςέπ ή εςαί οξσπ εςαι οί απ πεοι ξοι ρμέμηπ
εσθϋμηπ και ςξμ Ποϊεδοξ, ςξμ Δι εσθϋμξμςα ϋμβξσλξ ή μέλη Δ. . αμ όμσμηπ
εςαι οί απ, δημϊρι απ επι υεί οηρηπ, κλπ. ( ΟΞΚ. 1036/ 2. 3. 2006, Κ. Υ. Δ. άοθοξ
31 πεοί π φ΄)

6. α μι ρθώμαςα πξσ καςαβάλλξσμ ξι επι υει οήρει π ρε εςαι οεί επ εμξι κί αρηπ
ασςξκι μής χμ, εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ, καςά πξρξρςό
70% γι α Δ.Θ. Χ. ασςξκί μηςα μέυοι 1. 600 κ. ε. και καςά 35% γι α Δ.Θ.Χ.
ασςξκί μηςα με μεγαλύςεοξ κσβι ρμό . ( Σξ ϊοι ξ ς χμ κσβι κόμ εκαςξρς όμ
ασνήθηκε απϊ 1. 400 ρε 1. 600 με ςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ μ. 3296/ 2004,
και ςα πξρξρςά 70% και 35% ασνήθηκαμ απϊ 60% και 25% αμςί ρςξι υα με ςημ
παοάγοατξ 5 ςξ άοθοξσ 11 ςξσ μϊμξσ 3842/2010 ) (1101708/10988
ΠΔ/Β0012/21. 1. 2003,1095706/ 11070πε/ Β0012/ 23. 4. 2008, ΟΞΚ. 1139/ 8. 1
2. 2006, Κ. Υ. Δ. άοθοξ 31 πεοί π β' )
6α. Ξι δαπάμεπ ρσμςήοηρηπ μι ρθχμέμ χμ Δ.Θ.Χ. ξυημάς χμ από εςαι οεί επ
εμξι κί αρηπ, εκπί πςξσμ από ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ, καςά πξρξρςό 70%
γι α Δ.Θ. Χ. μέυοι 1600 κ. ε. και 35% γι α Δ.Θ. Χ. με μεγαλύςεοξ κσβι ρμό. ( Σξ
ϊοι ξ ς χμ κσβι κόμ εκαςξρς όμ ασνήθηκε απϊ 1. 400 ρε 1. 600 με ςημ παο. 5
ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ μ. 3296/ 2004, και ςα πξρξρςά 70% και 35% ασνήθηκαμ απϊ
60% και 25% αμςί ρςξι υα με ςημ παοάγοατξ 5 ςξ άοθοξσ 11 ςξσ
μϊμξσ 3842/ 2010 ) (1086416/10796/Β0012/4. 11. 2002,
1106868/11290/Β0012/10. 1. 2001)
6β. Οι δαπάμεπ επι ρκεσήπ μι ρθχμέμ χμ Δ.Ι.Φ. ξυημάς χμ απϊ εςαι οείεπ
εμξι κί αρηπ, εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ, καςά πξρξρςϊ 70%
γι α Δ.Ι.Φ. μέυοι 1600 κ.ε. και 35% γι α Δ.Ι.Φ. με μεγαλϋςεοξ κσβι ρμϊ. ( Σξ ϊοι ξ
ς χμ κσβι κόμ εκαςξρςόμ ασνήθηκε απϊ 1. 400 ρε 1. 600 με ςημ παο. 5 ςξσ
άοθοξσ 9 ςξσ μ. 3296/2004, και ςα πξρξρςά 70% και 35% ασνήθηκαμ απϊ
60% και 25% αμςί ρςξι υα με ςημ παοάγοατξ 5 ςξ άοθοξσ 11 ςξσ
μϊμξσ3842/ 2010 ) (1086416/10796/Β0012/4.11. 2002,
1106868/11290/Β0012/10. 1. 2001)
6γ. Οι δαπάμεπ ρσμςήοηρηπ Δ.Ι.Φ. ασςξκι μήςχμ ι δι ξκςηρί απ μεςϊυ χμ
αμ όμσμηπ εςαι οεί απ ςα ξπξί α υοηρι μξπξι ξϋμςαι γι α ςι π αμάγκεπ ςηπ,
εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ασςήπ, ε τϊρξμ ςξ δι καί χμα
υοηρι μξπξί ηρήπ ςξσπ ποξκϋπςει απϊ έγγοατεπ ρσμβάρει π μί ρθχρηπ ασς όμ
και έυει ρσμτχμηθεί η καςαβξλή μι ρθόμαςξπ. Η έκπς χρη και ς χμ δαπαμ όμ
ασς όμ σπϊκει ςαι ρςξμ πεοι ξοι ρμϊ ς χμ πξρξρς όμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ
μϊμξ αμάλξγα με ςξμ κσβι ρμϊ ς χμ ασςξκι μής χμ. ( Σξ ϊοι ξ ς χμ κσβι κόμ
εκαςξρς όμ ασνήθηκε απϊ 1. 400 ρε 1. 600 με ςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ
μ. 3296/ 2004, και ςα πξρξρς ά 70% και 35% ασνήθηκαμ απϊ 60% και 25%
αμςί ρςξι υα με ςημ παοάγοατξ 5 ςξ άοθοξσ 11 ςξσ μϊμξσ 3842/ 2010 )
(1065231/10473/Β0012/8. 6. 1994)
6δ. Οι δαπάμεπ ρσμςήοηρηπ, επι ρκεσήπ, κσκλξτξοί απ και απξρβέρε χμ γι α
επι βαςι κά ασςξκί μηςα ιδι χςι κήπ υοήρηπ με κσλι μδοι ρμϊ μέυοι υί λι α ενακϊρι α
(1.600) κσβι κά εκαςξρςά, εκπί πςξσμ ρε πξρξρςό εβδξμήμςα ςξι π εκαςό
( 70%) ςξσ ϋφξσπ ασς όμ, ετϊρξμ ςα ασςξκί μηςα ασςά υοηρι μξπξι ξϋμςαι γι α
ςι π αμάγκεπ ςηπ επι υείοηρηπ. Γι α ασςξκί μηςα μεγαλϋςεοξσ κσβι ρμξϋ
εκπί πςει, με ςι π ί δι επ ποξωπξθέρει π, πξρξρςό ςοι άμςα πέμςε ςξι π εκαςό
( 35%) ς χμ πι ξ πάμ χ δαπαμ όμ

7. Δεμ εκπί πςξσμ ςα πξρά πξσ καςαβάλλει η επι υεί οηρη ρε ςοί ςξσπ γι α ςη
δι αυεί οι ρη ς χμ ρσμςανι ξδξςι κόμ ποξγοαμμάς χμ ςξσ ποξρχπι κξϋ ςηπ και
ποξγοαμμάς χμ αγξοάπ μεςξυ όμ απϊ ςξ ποξρχπι κϊ.
8. Δεμ εκπί πςξσμ ςα αρτάλι ρςοα πξσ καςαβάλλξσμ ξι επι υει οήρει π γι α ςημ
κάλσφη ς χμ υοημαςι κόμ κσοόρε χμ και απξζημι όρε χμ πξσ επι βάλλξμςαι
λϊγ χ αρςι κήπ εσθϋμηπ ς χμ μελόμ ςξσ Δ. . και ς χμ δι ξι κηςι κόμ ρςελευ όμ
ςηπ και βαοϋμξσμ εί ςε ςημ επι υεί οηρη εί ςε ςα αμ χςέοχ ποϊρχπα.
( ΟΞΚ. 1107/ 24. 7. 2008)
9. Δεμ εκπί πςξσμ ςα αρτάλι ρςοα πξσ καςαβάλλει Α. Δ. γι α ξμαδι κή
αρτάλι ρη ζ χήπ ρςημ ξπξί α πεοι λαμβάμξμςαι εκςϊπ ςξσ εογαςξωπαλληλι κξϋ
ποξρχπι κξϋ ςηπ και ϊλα ή μεοι κά απϊ ςα μέλη ςξσ Δ. . ςηπ, καθϊρξμ ςα
μέλη ςξσ Δ. . δεμ πεοι λαμβάμξμςαι ρςξ εογαςξωπαλληλι κϊ ποξρχπι κϊ, αλλά
θε χοξϋμςαι εμςξλξδϊυξι ςηπ Α. Δ. (1059903/10474/Β0012/7. 6. 1994,
1066625/
10514/Β0012/25. 7. 1994, ΟΞΚ. 1005/ 14. 1. 2005, 1017708/ 280/ Α0012/ 8. 4. 2
008) ( Σα αρτάλι ρςοα ασς ά εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα, μϊμξ καςά
ςξ μέοξπ πξσ αμαλξγεί ρςξσπ αρταλι ρμέμξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ)
10. Αρτάλι ρςοα ρε άλληπ μξοτήπ εςαι οι όμ (Δ. Π. Δ., Ο. Δ., Δ. Δ., κ.ς.λ.), ςα
καςαβαλλϊμεμα πξρά αρταλί ρςοχμ ζ χήπ για ςξσπ εςαί οξσπ μέλη ςξσπ, δεμ
απξςελξϋμ εκπερςέα δαπάμη, ε τϊρξμ ςα ποϊρχπα ασςά δεμ απξκςξϋμ ρε
καμι ά πεοί πς χρη, ςημ ι δι ϊςηςα ςξσ μι ρθχςξϋ ς χμ επι υει οήρε χμ
ασς όμ.( 1017708/ 280/Α0012/ 8. 4. 2008)

63 Φόοξι - έλη
ΓΔΜΘ ΙΑ
Δκπί πςξσμ ςα πξρά ς χμ κάθε εί δξσπ τϊοχμ, ςελόμ και δι και χμάς χμ, πξσ
βαοϋμξσμ ςημ επι υεί οηρη. Ωπ υοϊμξπ έκπς χρηπ λξγί ζεςαι ξ υοϊμξπ ςηπ
καςαβξλήπ ασς όμ σπέο ςξσ Δημξρί ξσ ή ςοί ςχμ. δεμ εκπί πςξσμ ξι ςσυϊμ
καςαβαλλϊμεμξι απϊ ςημ επι υεί οηρη κάθε εί δξσπ τϊοξι πξσ βαοϋμξσμ
ςοί ςξσπ, με εναί οερη ςξμ ει δι κϊ τϊοξ ςοαπεζι κόμ εογαρι όμ πξσ επι βάλλεςαι
επί ς χμ πάρηπ τϋρε χπ χτελει όμ απϊ μεςξυι κξϋπ ςί ςλξσπ. ( παο. 1, άοθοξσ
31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).

ΔΘ ΔΘ ΙΔΡ ΟΔΠΘ ΟΩΡΔΘ Ρ
1. Σξ πι ρς χςι κϊ σπϊλξι πξ Υ. Π. Α. επι υεί οηρηπ γι α ςξ ξπξί ξ ρσμπληοόθηκε ξ
υοϊμξπ παοαγοατήπ γι α επι ρςοξτή ςξσ απϊ ςξ Δλλημι κϊ Δημϊρι ξ, δεμ
εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. (1036359/10354/Β0012/10. 6. 1994)

2. ε πεοί πς χρη καςαβξλήπ (ενϊτληρηπ) ςξσ ει δι κξϋ τϊοξσ καςαμάλ χρηπ
ει ραγξμέμ χμ αλκξξλξϋυ χμ πξς όμ ρςξ Δημϊρι ξ μεςά απϊ ςημ εναγχγή ς χμ
πξς όμ ασς όμ απϊ ςξ καθερς όπ ςηπ τξοξλξγι κήπ απξθήκηπ, δεμ επηοεάζεςαι
ξ υοϊμξπ έκπς χρηπ ςξσ πι ξ πάμ χ τϊοξσ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ
ει ραγχγι κήπ εςαι οεί απ και εκπί πςει (έκπς χρη ςηπ ανί απ ς χμ ποόςχμ και
βξηθηςι κόμ σλόμ πξσ υοηρι μξπξι ήθηκαμ, καθ όπ και ς χμ άλλ χμ
εμπξοεϋρι μχμ αγαθ όμ, ρςημ ξπξί α πεοι λαμβάμξμςαι και ξι ει δι κέπ δαπάμεπ
επενεογαρί απ, απξθήκεσρηπ, μεςατξοάπ, αρτάλει απ κλπ.), καςά ςξ μέοξπ
πξσ ρσμμεςέυει κάθε τξοά ρςξ κϊρςξπ ς χμ πχληθέμς χμ εμπξοεσμάς χμ,
καθϊρξμ ξ τϊοξπ ασςϊπ ποξρασνάμει ςημ ςι μξλξγι ακή ανί α ς χμ πι ξ πάμ χ
εμπξοεσμάς χμ. (1033037/10334/Β0012/19. 4.1994)
3. Ο τϊοξπ ει ρξδήμαςξπ επί δι και χμάς χμ ςξσ άοθοξσ 7 ςξσ Ν. 4171/1961
πξσ καςαβάλλει ημεδαπή επι υεί οηρη ρε αλλξδαπή επι υεί οηρη, ϊςαμ ασςά
ρσμτχμξϋμςαι μα καςαβάλλξμςαι ελεϋθεοα τϊοξσ, δεμ εκπί πςει , απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ ποός ηπ. (20863/16. 12. 1971)
4. Δι δι κϊπ τϊοξπ 15% ςχμ άοθοχμ 15- 18 ςξσ Ν. 3091/ 2002. Ο εςήρι ξπ
ει δι κϊπ τϊοξπ ςοί α ςξιπ εκαςϊ (15%) επί ςηπ ανί απ ς χμ ακι μής χμ πξσ έυξσμ
ρςημ κσοι ϊςηςα ςξσπ αλλξδαπέπ εςαι οεί επ υχοί π καμί α άλλη δοαρςηοι ϊςηςα
ρςημ Δλλάδα και ξ ξπξί ξπ επι βάλλεςαι ρϋμτχμ α με ςι π δι αςάνει π ςχμ
άοθοχμ 15 , 16 , 17 και 18 ςξσ Ν. 3091/ 2002 ( ϊπχπ ι ρυϋει ρήμεοα), καθόπ
και η δαπάμη γι α ςημ αμξι βή ςξσ λξγι ρςή για ςημ ςήοηρη ς χμ λξγι ρςι κόμ
βι βλί χμ δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςα ξπξί α ποξκϋπςξσμ απϊ
ςα ακί μηςα ασςά, καθϊρξμ, γι α ςξμ ποξρδι ξοι ρμϊ ς χμ ει ρξδημάς χμ ασς όμ
ε ταομϊζξμςαι ξι δι αςάνει π πξσ αματέοξμςαι ρςα τσρι κά ποϊρχπα.
(1003630/10043/Β0012/8. 2. 2005).
5. Ο τϊοξπ ει ρξδήμαςξπ, ςα ποϊρςι μα και ξι ποϊρθεςξι τϊοξι , δεμ
εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα. ( ΚΥΔ, άοθοξ 4, παο. 1 )
6. Ο τϊοξπ αμαποξραομξγήπ ςηπ ανί απ ς χμ ακι μής χμ βάρει ςξσ
Ν. 2065/ 1992, δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα. ( Ν. 2065/1992,
άοθοξ 24, παο. 3 )
7. Ο τϊοξπ Μεγάληπ Ακί μηςηπ Πεοι ξσρί απ, δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδα. ( Ν. 2459/ 1997, άοθοξ 34, παο. 2 )
8. Ο τϊοξπ Ακί μηςηπ Πεοι ξσρί απ ςξσ μϊμξσ 3842/ 2010 δεμ εκπί πςει απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα ( Ν. 3842/ 2010, άοθοξ 50 παο. 2)
9. Υϊοξι , ςέλη και δι και όμαςα πξσ δεμ βαοϋμξσμ ςημ επι υεί οηρη, δεμ
εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. ( ΚΥΔ, άοθοξ 31, παο. 1, πεο. ε΄)

10. Σξ πξρϊ ςξσ Υϊοξσ Ποξρςι θέμεμηπ Ανί απ ( Υ. Π. Α.) πξσ αμαλξγεί ρςημ
ανί α ς χμ κςι ρμάς χμ πξσ παοαδί δει ξι κξδξμι κή επι υεί οηρη ρςξμ ξικξπεδξϋυξ
( αμέγεορη ξι κξδξμήπ με αμςι παοξυή), δεμ εκπί πςει ρε πεοί πς χρη πξσ δεμ
ει ρποάςςεςαι απϊ ςξμ ςελεσςαί ξ, καθϊρξμ ξ σπϊφη έμμερξπ τϊοξπ εί μαι
επι οοι πςϊμεμξπ και δεμ βαοϋμει ςημ επι υεί οηρη βάρει μϊμξσ
(ελεσθεοι ϊςηςα). ( ΟΞΚ. 1107/ 24. 7. 2008)
11. Σξ αγγελι ϊρημξ δεμ απξςελεί εκπερςέα δαπάμη γι α ςι π εκδξςι κέπ
επι υει οήρει π, καθϊρξμ βαοϋμει ςξσπ πελάςεπ ςξσπ και ξι σπϊφη επι υει οήρει π
απλ όπ μερξλαβξϋμ για ςημ εί ρποανη και ςημ απϊδξρή ςξσ αγγελι ϊρημξσ
ρςξμ Δμι αί ξ Δημξρι ξγοατι κϊ Οογαμι ρμϊ Δπι κξσοι κήπ Αρτάλι ρηπ και
Πεοί θαλφηπ ( ΟΞΚ. 1057/ 23. 3. 2007)
12. Ο Υ. Π. Α. πξσ έυει υοε χθεί ρςξ λξγαοι αρμϊ 63. 98. 09 " ΥΠΑ μη
εκπι πςϊμεμξπ ρςη τξοξλξγί α ει ρξδήμαςξπ", δεμ εκπί πςει. (Γμ χμ.
243/2162/199).

64 Δι άτξοα ένξδα
ΓΔΜΘ ΙΑ
Δκπί πςξσμ ςα γεμι κά ένξδα δι αυεί οι ρηπ ( παο. 1, Άοθοξσ 31 ςξσ
Ν. 2238/ 1994 ).
ΔΘ ΔΘ ΙΔΡ ΟΔΠΘ ΟΩΡΔΘ Ρ
1. Δεμ εκπί πςξσμ ξι δαπάμεπ ς χμ αρταλι ρςι κόμ επι υει οήρε χμ με ςιπ ξπξί επ
καλϋπςεςαι ξλι κά ή μεοι κά ρσμςανι ξδξςι κϊ ποϊγοαμμα παοαγ χγ όμ
αρταλει όμ με ςξσπ ξπξί ξσπ ρσμεογάζξμςαι . ( ΟΞΚ. 1057/ 23. 3. 2007)
2. Δεμ εκπί πςξσμ ςα ένξδα ςανι δί χμ πξσ ποξρτέοξμςαι ρε πελάςεπ χπ μέρξ
ποξ όθηρηπ ς χμ πχλήρε χμ ςηπ επι υεί οηρηπ. ( ΟΞΚ. 1057/ 23. 3. 2007)
3. Δεμ εκπί πςξσμ ξι δαπάμεπ γι α ςημ φσυαγ χγί α πελας όμ και επι ρκεπς όμ,
αμενάοςηςα ςξσ ρκξπξϋ γι α ςξμ ξπξί ξ ασςέπ
ποαγμαςξπξι ξϋμςαι .( ΟΞΚ. 1057/ 23. 3. 2007)
4. Δεμ εκπί πςει η δαπάμη δενί χρηπ ποξπ ςι μή ρςελευ όμ ςηπ επι υεί οηρηπ,
λϊγ χ απξυ όοηρηπ ή αμάληφηπ καθηκϊμς χμ ρε
ασςή.( ΟΞΚ. 1057/ 23. 3. 2007)
5. Η δαπάμη πξσ ποαγμαςξπξι εί επι υεί οηρη γι α ςημ αγξοά δόο χμ ςα ξπξί α
ρςη ρσμέυει α ποξρτέοει δχοεάμ, μεςά απϊ κλήοχρη, ρε πχληςέπ εογαζξμέμξσπ άλληπ εςαι οεί απ η ξπξί α εί μαι πελάςηπ ςηπ, δεμ εκπί πςει απϊ
ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. (1057681/457/0012/27. 11. 2001)

6. Η ανί α ς χμ δόο χμ (ακί μηςξ, ασςξκί μηςξ κ.λ. π.) πξσ υξοηγεί δχοεάμ
επι υεί οηρη ρε πελάςεπ ςηπ, μεςά απϊ κλήοχρη, δεμ εκπί πςει απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ (1130362/10957/Β0012/3. 12. 1995,
1034127/578/Α0012/11. 1. 1995)
7. Σα υοημαςι κά πξρά και η ανί α ς χμ δόο χμ πξσ υξοηγξϋμ, μεςά απϊ
κλήοχρη, ςα Καζί μξ ρςξσπ πελάςεπ ςξσπδεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδά ςξσπ. (1036416/10568/Β0012/16. 6. 2005, ΝΚ 190/2005 ).
8. Οι ποξμήθει επ και ςα ένξδα ρςα ξπξί α σπϊκει μςαι ξι επι υει οήρει π καςά ςημ
πόληρη μεςξυ όμ ει ρηγμέμ χμ ρςξ ΦΑΑ, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδά ςξσπ, αλλά δι αμξοτόμξσμ ςξ απξςέλερμα πξσ ποξκϋπςει απϊ ςι π
πχλήρει π ασςέπ, ςξ ξπξί ξ και εμταμί ζεςαι ρςη ρσμέυει α ρε λξγαοι αρμϊ
ει δι κξϋ απξθεμαςι κξϋ. (1017094/10136/Β0012/11. 6. 2002)
9. Δαπάμεπ πξσ ποαγμαςξπξι ξϋμςαι ρςξ ϊμξμα αλλξδαπήπ εςεοϊοοσθμηπ
εςαι οεί απ πξσ εί μαι μέλξπ αμςί ρςξι υηπ ελλημι κήπ εςεοϊοοσθμηπ
εςαι οεί απ, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ ελλημι κήπ
εςεοϊοοσθμηπ εςαι οείαπ. (1075394/419/Α0012/2. 8. 2001)
10. Η υξοήγηρη απϊ επι υεί οηρη σπξςοξτί απ ρε ρπξσδαρςή ει π μμήμη
σπαλλήλξσ ςηπ, Δι εσθσμςή, Γεμι κξϋ Δι εσθσμςή, κλπ., δεμ εκπί πςει απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. (1096960/10013/Β0012/24. 8. 1998)
11. Σξ μέοξπ ςξσ ρςεγαρςι κξϋ δαμεί ξσ, απϊ ςημ εί ρποανη ςξσ ξπξί ξσ
παοαι ςεί ςαι η ςοάπεζα, δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ
ςοάπεζαπ, ξϋςε απξρβέμεςαι ι ρϊπξρα ρςι π υοήρει π δι άοκει απ ςξσ δαμεί ξσ.
(1133341/10857πε/Β0012/27. 2. 1996)
12. Σξ πξρϊ πξσ κας αβάλλει επι υεί οηρη γι α ςημ καςαρκεσή δημξςι κξϋ
έογξσ, ςξ ξπξί ξ δε υοηρι μξπξι εί η ί δι α γι α ςημ εκπλήοχρη ςξσ ρκξπξϋ
ςηπ, δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ.
(1071160/10348/Β0012/31. 7. 1995)
13. Σα πξρά πξσ παοακοαςξϋμ ξι επι υει οήρει π απϊ ςα κέοδη γι α ςξ
ρυημαςι ρμϊ ει δι κξϋ λξγαοι αρμξϋ απξθεμαςι κξϋ ασςαρτάλι ρηπ με ρκξπϊ ςημ
κάλσφη ζημι όμ, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα.
( Α. 16989/3241/13. 1. 1982)
14. Σα πξρά τϊοξσ ειρξδήμαςξπ πξσ βαοϋμξσμ εογξλήπςοι α επι υεί οηρη και
ςα ξπξί α αμαλαμβάμει μα καςαβάλλει η εογξδϊςοι α γι α λξγαοι αρμϊ ςηπ, δεμ
εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ ςελεσςαί απ. (Δ.3909/864/
ΠΟΛ. 185/17. 4. 1974 )

15. ε πεοί πς χρη εναγξοάπ θσγαςοι κήπ εςαι οεί απ απϊ ςη μηςοι κή ςηπ
ρϋμτχμα με ςι π δι αςάνει π ςξσ Ν. 2166/ 1993, η υοε χρςι κή δι ατξοά (ζημί α)
πξσ ποξκϋπςει μεςανϋ ςξσ καςαβαλλϊμεμξσ ςι μήμαςξπ και ςηπ λξγι ρςι κήπ
ανί απ ςηπ καθαοήπ θέρηπ ςηπ εναγξοαζϊμεμηπ εςαι οί απ, δεμ αμαγμχοί ζεςαι
ποξπ έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ εναγξοάζξσραπ εςαι οί απ
( ΟΞΚ. 1038/ 5. 3. 2003).
16. Η αμαγοατή ρε αμαπςήοεπ και ρςσλϊ ςηπ επχμσμί απ επι υεί οηρηπ
απξςελεί δι ατήμι ρη και η ρυεςι κή δαπάμη αγξοάπ ς χμ πι ξ πάμ χ
αμςι κει μέμ χμ, δεμ εκπί πςει , απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ, ϊςαμ δεμ έυει
καςαβληθεί ςξ ποξβλεπϊμεμξ ςέλξπ δι ατήμι ρηπ.
(1073638/10687/Β0012/18. 8. 1999)
17. Η δαπάμη δι ατημί ρε χπ η ξπξί α γί μεςαι με έμθεςα έμςσπα ρε ε τημεοί δεπ
και πεοι ξδι κά, δεμ εκπί πςει , απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ, ϊςαμ δεμ έυει
καςαβληθεί ςξ ρυεςι κϊ ςέλξπ δι ατήμι ρηπ. ( ΟΞΚ. 1125/ 4. 4. 2000 )
18. Οι δι ατημι ρςι κέπ δαπάμεπ πξσ καςαβάλλξσμ ξι επι υει οήρει π ρςα πλαί ρι α
ποξβξλήπ ςξσπ γι α γεσρςι κέπ δξκι μέπ ποξψ ϊμς χμ ρε κέμςοα δι αρκέδαρηπ,
ςξπξθέςηρη ει δι κόμ stands ρε ρξϋπεο μάοκες και happeni ngs σπάγξμςαι ρε
ςέλξπ δι ατήμι ρηπ σπέο δήμχμ και κξι μξςήςχμ και δεμ εκπί πςξσμ , απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ, ϊςαμ δεμ έυει καςαβληθεί ςξ πι ξ πάμ χ ςέλξπ.
(1088360/10819/Β0012//12. 11. 2002) ( Α. Π. 43509/24. 10. 2002/ΤΠΟΤΡΓΔΙ Ο
Δ. Δ. Δ. Α. Δι εϋθσμρη Οι κξμξμι κόμ ΟΣΑ)
19. Οι δαπάμεπ δι ατήμι ρηπ επι υεί οηρηπ γι α ςη δι εϋοσμρη ς χμ πχλήρε χμ
ς χμ ποξψ ϊμς χμ ςηπ ρςιπ υόοεπ ϊπξσ εί μαι εγκαςερςημέμεπ ή θα ι δοσθξϋμ
θσγαςοι κέπ ςηπ εςαι οείεπ δεμ εκπί πςξσμ , απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ,
ϊςαμ δεμ ποαγμαςξπξι ξϋμςαι εναγχγέπ ποξπ ςα αμ χςέοχ κοάςη.
(1105688/10570/Β0012/23. 12. 1996)
20. Η αμαγοατή ρςα σλι κά ρσρκεσαρί απ ρςξι υεί χμ νέμ χμ ποξπ ςημ επχμσμί α
και κσοί χπ ποξπ ςξ αμςι κεί μεμξ ςηπ επι υεί οηρηπ ή ςξσ καςαρςήμαςξπ ή
εμταμςι κήπ ποξβξλήπ μεμξμ χμέμξσ και ει δι κά ποξρδι ξοι ρμέμξσ ποξψ ϊμςξπ,
ρσμι ρςά δι ατήμι ρη και η ρυεςι κή δαπάμη δεμ εκπί πςει , απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδά ςηπ, ϊςαμ δεμ έυει καςαβληθεί ςξ ποξβλεπϊμεμξ ςέλξπ δι ατήμι ρηπ.
(υες. Ν. . Κ. 25/2000 και ΟΞΚ. 1125/ 4. 4. 2000 )
21. Σα υοημαςι κά έπαθλα πξσ καςαβάλλξσμ επι υει οήρει π - δχοξθέςεπ ρςξσπ
ρσμμεςέυξμςεπ ρε ςηλεξπςι κά ή οαδι ξτχμι κά παι υμί δι α, δεμ εκπί πςξσμ απϊ
ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ, ϊςαμ δεμ έυει καςαβληθεί απϊ ςξ δι ατημι ρςή ή
δι ατημι ζϊμεμξ εγκαί οχπ και ποξρηκϊμς χπ ξ ει δι κϊπ τϊοξπ και ςξ
αγγελι ϊρημξ επί ς χμ δι ατημί ρε χμ καθ όπ και ςξ δημξςι κϊ ςέλξπ δι ατήμι ρηπ
ε τϊρξμ ξτεί λξμςαι .(1038282/10221/Β0012/11. 4. 2001)

22. Η δαπάμη εκςϋπχρηπ τσλλαδί ξσ ρςξ ενχςεοι κϊ, ςξ ξπξί ξ ϊμχπ
δι αμεμήθηκε ρςημ Αθήμα, δεμ αμαγμ χοί ζεςαι ετϊρξμ δεμ έυει καςαβληθεί ςξ
ρυεςι κϊ ςέλξπ δι ατήμι ρηπ. ( .ς. Δ. 2069/1982 )
23. Σα δι ατημι ρςι κά έμςσπα πξσ δι αμέμξμςαι δχοεάμ με ε τημεοί δεπ και
πεοι ξδι κά, ρσοοαμμέμα ή μη μεςανϋ ς χμ ρελί δχμ ςξσπ δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι
ποξπ έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα υχοί π ςημ κας αβξλή ςξσ ρυεςι κξϋ
ςέλξσπ δι ατήμι ρηπ. ( .ς. Δ. 2439- 40/1996 )
24. Δπόμσμα δι ατημι ρςι κά δόοα εί μαι ςα δόοα επί ς χμ ξπξί χμ ςί θεςαι ϊυι
μϊμξμ ξλϊκληοη η επχμσμί α ή ςξ ρήμα ςηπ επι υει οήρε χπ, αλλά και
ξπξι αδήπξςε έμδει νη πξσ σπξδηλ όμει ςημ ςασςϊςηςα ςηπ επι υει οήρε χπ,
αμενάοςηςα αμ με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ επι ςσγυάμεςαι ή ϊυι η δι ατήμι ρη, ρςημ
ξπξί α απέβλε φε κας΄ αουήμ η επι υεί οηρη και η ρυεςι κή δαπάμη
δι ατήμι ρηπ δεμ εκπί πςει αμ δεμ έυει καςαβληθεί ςξ ρυεςι κϊ ςέλξπ
δι ατήμι ρηπ. ( .ς.Δ. 888/1991 )
25. Οι υοημαςι κέπ δχοεέπ επι υεί οηρηπ ποξπ ρχμαςεί ξ ςξ ξπξί ξ δεμ μπξοεί
μα υαοακςηοι ρςεί κξι μχτε λέπ λϊγχ ςξσ ϊςι απϊ ςη δοαρςηοι ϊςηςά ςξσ
χτε λξϋμςαι μϊμξ ςα μέλη ςξσ και ϊυι ςξ κξι μχμι κϊ ρϋμξλξ, δεμ
εκπί πςξσμαπϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. Ο υαοακςηοι ρμϊπ ςξσ κξι μχτελξϋπ
ρκξπξϋ ρχμαςεί ξσ, γίμεςαι απϊ ςη Υξοξλξγξϋρα Αουή βάρει ςξσ
καςαρςαςι κξϋ ςξσ και ς χμ ποξρκξμι ζξμέμ χμ ρςξι υεί χμ και ρε πεοί πς χρη
αμτι ρβήςηρηπ απϊ ςα τξοξλξγι κά δι καρςήοι α. (Δγκϋκλι ξπ 13/1975,
1061340/368/Α0013/27- 11- 2001, 1076749/1281/Α0012/3. 9. 2001,
1052046/10407/Α0012/28. 5. 2001).
26. Οι υοημαςι κέπ δχοεέπ ποξπ αλλξδαπά κξι μχτελή ι δοϋμαςα, δεμ
εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα επι υεί οηρηπ.
(1031221/10278/Β0012/7. 10. 1998 και 1111245/10601/Β0012/8. 11.1996)
27. Οι δχοεέπ λξγι ρμι κ όμ ποξγοαμμάς χμ απϊ επι υει οήρει π ρε μξρηλεσςι κά
ι δοϋμαςα, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ.
(1016905/10146/Β0012/20. 2. 1998)
28. Σα υοημαςι κά πξρά πξσ καςαβάλλει ςευμι κή επι υεί οηρη ςηπ ξπξί απ ςα
καθαοά κέοδη ποξρδι ξοί ζξμςαι ρϋμτχμα με ςι π δι αςάνει π ςξσ άοθοξσ 34 ςξσ
Κ. Υ. Δ. γι α ςημ αμέγεορη κςι οί ξσ ρε ξι κϊπεδξ Δήμξσ γι α ςη ρςέγαρη ς χμ
αουαι ξλξγι κόμ εσοημάς χμ ςξσ δήμξσ, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδά ςηπ. (1106897/10577/Β0012/16. 10. 1996)

29. Η ανί α ξι κξπέδξσ ςξσ ξπξί ξσ η κσοι ϊςηςα μεςαβι βάζεςαι απϊ επι υεί οηρη
ρε δήμξ με αμςάλλαγμα ςη μεςατξοά ςξσ ρσμςελερςή δϊμηρηπ γι α ςα
παοαυ χοξϋμεμα ςμήμας α ςξσ ξι κξπέδξσ και ςημ αμάληφη σπξυοεόρε χμ εκ
μέοξσπ ςξσ δήμξσ, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. Η λϋρη
ασςή αματεοϊςαμ μέυοι 31- 12- 2002, καθϊρξμ με ςι π δι αςάνει π ςηπ παο. 3 ςξσ
άοθοξσ 5 ςξσ Ν. 3091/2002 καςαογήθηκε η έκπς χρη, απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδα ς χμ επι υει οήρεχμ ςηπ ανί απ ς χμ ακι μής χμ πξσ μεςαβι βάζξσμ λϊγχ
δχοεάπ ρςξ Δημϊρι ξ, ςξσπ δήμξσπ κλπ. (1085398/10485/Β0012/3.9. 1996)
30. Η δαπάμη πξσ ατξοά δχοεάμ καςαρκεσή αί θξσραπ σπέο ςξσ
Δημξρί ξσ, δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα επι υεί οηρηπ.
(1146983/10699/Β0012/10. 12. 1993)
31. Οι δχοεέπ ηλεκςοξμι κόμ σπξλξγι ρς όμ ρςα Παμεπι ρςημι ακά
Νξρξκξμεί α, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ επι υει οήρε χμ.
(113140/10633/Β0012/19. 11. 1993)
32. Η ανί α ς χμ δξμι κόμ σλι κόμ ( αμμξυάλι κα, ςρι μέμςα, ρί δηοα κ. λ. π.) πξσ
ποξρτέοξμςαι απϊ επι υεί οηρη καθ όπ και η κας αρκεσή δημϊρι ξσ
ρυξλεί ξσ δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ.
(1054712/10341/Β0012/27. 11. 1990)
33. Σα υοημαςι κά πξρά δχοε όμ πξσ καςαβάλλξσμ ξι ςευμι κέπ επι υει οήρει π
( Α. Δ., ΔΠΔ κλπ.) δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ϊςαμ ςα κέοδη
ςξσπ ποξρδι ξοί ζξμςαι ςεκμαοςά βάρει ςξσ άοθοξσ 34 ςξσ Κ. Υ. Δ..
(1054712/10341/Β0012/27. 11. 1990)
34. Οι δχοεέπ ηλεκςοξμι κόμ σπξλξγι ρς όμ και απξοοι μμαςξτϊοχμ απϊ
επι υει οήρει π ποξπ ςξ Δημϊρι ξ και ςξσπ Ο. Σ. Α., δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ. (1019624/10165/Β0012/10. 4. 2002)
35. Οι δχοεέπ σγει ξμξμι κξϋ σλι κξϋ ρε κοαςι κά και δημξςι κά μξρξκξμεί α πξσ
απξςελξϋμ Ν. Π.Ι. Δ., δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ
επι υει οήρε χμ. (1002610/67/Α0012/28. 1. 2000)
36. Οι δχοεέπ επι υει οήρε χμ ρε μη κεοδξρκξπι κέπ εςαι οεί επ ςξσ Αρςι κξϋ
Κόδι κα, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ.
(Δ. 9715/2232/11. 7. 1977)
37. Οι δχοεέπ υοημαςι κ όμ πξρόμ ποξπ νέμα κοάςη δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ επι υει οήρε χμ. (Δ. 11146/2681/29. 8. 1975)
38. Σα υοημαςι κά πξρά πξσ καςαβάλλξσμ, λϊγ χ υξοηγί απ, επι υει οήρει π ρςημ
Δλλάδα ποξπ Ποερβεί α άλλξσ κοάςξσπ γι α ςη δι ξογάμ χρη πξλι ςι ρςικξϋ
τε ρςι βάλ, δεμ εκπί πςξσμ, απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ υξοηγ όμ –
επι υει οήρε χμ. (1110006/10748/Β0012/13. 10.1994)

39. δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα επι υεί οηρηπ ς χμ υοημαςι κόμ
δχοε όμ ποξπ αθληςι κϊ ρχμαςεί ξ. (γι α κέοδη ι ρξλξγι ρμόμ πξσ κλεί μξσμ με
ημεοξμημί α 31 Δεκεμβοί ξσ 2010 και μεςά, άοθοξ 11 παο. 3 ςξσ
μξμξσ3842/ 2010)
Ποί μ ςημ δι άςανη ασςή γι α ςημ έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ
επι υει οήρε χμ ς χμ υοημαςι κόμ δχοε όμ ρε αθληςι κά ρχμαςεί α έποεπε μα
σπήουαμ ξι ενήπ ποξωπξθέρει π:
α) παοακοάςηρη τϊοξσ 10% γι α ςξ πξρϊ πέοαμ ς χμ 2950 εσοό β) κας άθερη
ςξσ πξρξϋ ρςξ Σαμεί ξ Παοακαςαθηκ όμ και Δαμεί χμ ή ρε ςοαπεζι κϊ
λξγαοι αρμϊ ςξσ ρχμαςεί ξσ γ) ϋπαονη ς χμ δι και ξλξγηςι κόμ πξσ ξοίζξμςαι
ρςξμ μϊμξ δ) ϊςι μαζί ξι δχοεέπ και υξοηγί επ ςηπ επι υεί οηρηπ σπεοβαί μξσμ ςξ
πξρϊ ς χμ 100 εσοό καςά δι αυει ο. πεοί ξδξ ε)ςξ ρσμξλι κϊ πξρϊ ς χμ
ξπξι ξδήπξςε δχοε όμ ( ρςι π ξπξί επ πεοι λαμβάμξμςαι και ασςέπ ποξπ ςα
αθληςι κά ρχμαςεί α) πξσ εκπί πςξσμ δεμ μπξοεί μα σπεοβαί μει ςξ πξρϊ ς χμ
καθαοόμ κεοδόμ πξσ ποξκϋπςξσμ ποι μ απϊ ςημ αταί οερη ασς όμ ςχμ
πξρόμ απϊ ςα ακαθ. έρξδα ςηπ ξι κεί απ δι αυει ο. πεοι ϊδξσ και ρς) η δχοεά μα
ποξξοί ζεςαι γι α ςημ καλλι έογει α και αμάπςσνη εοαρι ςευμι κόμ ςμημάς χμ.
(1110895/11314 ΠΔ/Β0012/20- 2- 2004) ( Κ. Υ. Δ. άοθοξ 31 πεοί π β' σπξπεο.
γγ' )
40. Οι δχοεέπ ρε υοήμα επι υεί οηρηπ ποξπ Αρςι κή ΜΗ Κεοδξρκξπι κξϋ
υαοακςήοα εςαι οεί α εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα με ςημ
ποξωπϊθερη ϊςι θα ποξρκξμί ζεςαι βεβαί χρη ςηπ ΔΟΤ ςηπ αρςι κήπ εςαι οεί απ
με ςημ ξπξί α θα βεβαι όμεςαι ϊςι εκπληοξϋμςαι ξι μη κεοδξρκξπι κξϋ
υαοακςήοα ρκξπξί , ξι ξπξί ξι αματέοξμςαι ρςξ καςαρςαςι κϊ και παοάλληλα,
θα ςηοξϋμςαι ξι ϊοξι και ποξωπξθέρει π πξσ ξοί ζξμςαι απϊ ςξ μϊμξ.
(1016972/529/Α0012/16. 4. 2004)
Ρημεί χρη: Με βάρη ςιπ δι αςάνει π ςξσ μ. 3296/ 2004, απϊ 1. 1. 2005 δεμ ι ρυϋει
η ποξωπϊθερη ςηπ παοακοάςηρηπ ςξσ τϊοξσ, με εναί οερη ςα αθληςι κά
ρχμαςεί α.
41. δεμ εκπί πςει η ανία ς χμ ακι μής χμ πξσ δχοί ζξσμ ξι επι υει οήρει π ποξπ ςξ
Δημϊρι ξ, ςξσπ δήμξσπ και ςι π κξι μϊςηςεπ ςξσ Κοάςξσπ, ςα Α. Δ.Ι., ςα κοαςι κά
και δημξςι κά μξρηλεσςι κά ι δοϋμαςα, ςα μξρξκξμεί α πξσ απξςελξϋμ μξμι κά
ποϊρχπα ι δι χςι κξϋ δικαί ξσ και επι υξοηγξϋμςαι απϊ ςξμ Κοαςι κϊ
Ποξωπξλξγι ρμϊ, καθόπ και ςξ Σαμεί ξ Αουαι ξλξγι κόμ Πϊοχμ, δεμ
εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ. Σα αμ χςέοχ έυξσμ ε ταομξγή γι α
δχοεέπ πξσ ποαγμαςξπξι ξϋμςαι απϊ 1 Ι αμξσαοί ξσ 2003 και μεςά. (
Ν. 3091/ 2002, άοθοξ 5, παο. 3 ).
42. δεμ εκπί πςξσμ ξι ξι κξμξμι κέπ εμι ρυϋρει π ή δχοεέπ ρε υοήμα ποξπ
επαγγελμαςι κξϋπ ρσλλϊγξσπ ή εςαι οεί επ πξσ έυξσμ ςξ υαοακςήοα αρςι κήπ μη
κεοδξρκξπι κήπ εςαι οείαπ, πξσ δεμ επι δι όκξσμ κξι μ χτελεί π ρκξπξϋπ, καθόπ
και κάθε άλληπ μξοτήπ εμί ρυσρη ή δχοεά, πλημ ασς όμ πξσ οηςά
αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 31 ςξσ Κ. Υ. Δ.. ( ΟΞΚ. 1107/ 24. 7. 2008)

43. δεμ εκπί πςξσμ ςα υοημαςι κά πξρά πξσ καςαβάλλξμςαι και σπεοβαί μξσμ
ςξ πξρξρςϊ δέκα ςξι π εκαςϊ (10%) ςξσ ρσμξλι κξϋ καθαοξϋ ει ρξδήμαςξπ ή
ς χμ κεοδόμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ι ρξλξγι ρμξϋπ, λϊγχ δχοεάπ ποξπ ςα
κξι μ χτελή ι δοϋμαςα, ςα ρχμαςεί α μη κεοδξρκξπι κξϋ υαοακςήοα πξσ
παοέυξσμ σπηοερί επ εκπαί δεσρηπ και υξοηγξϋμ σπξςοξτί επ, ςξσπ ιεοξϋπ
μαξϋπ, ςι π ι εοέπ μξμέπ ςξσ Αγί ξσ Όοξσπ, ςξ Οι κξσμεμι κϊ Παςοι αουεί ξ
Κχμρς αμςι μξσπϊλε χπ, ςα Παςοι αουεί α Αλεναμδοεί απ και Ι εοξρξλϋμχμ, ςημ
Ιεοά Μξμή ι μά, ςημ Οοθϊδξνη Δκκληρί α ςηπ Αλβαμί απ, ςα ημεδαπά μξμι κά
ποϊρχπα δημξρί ξσ δικαί ξσ, ςα ημεδαπά μξμι κά ποϊρχπα ι δι χςι κξϋ δι καί ξσ
πξσ μϊμι μα έυξσμ ρσρςαθεί ή ρσμι ρς όμςαι και ςα ξπξί α επι δι όκξσμ
κξι μ χτελεί π ρκξπξϋπ, ςξσπ εοεσμηςι κξϋπ και ςευμξλξγι κξϋπ τξοεί π πξσ
ρσρςάθηκαμ και δι έπξμςαι απϊ ςι π δι αςάνει π ςξσ μ. 1514/1985 ( ΥΔΚ 13 Α΄)
και ςξσ μ. 3653/2008 (ΥΔΚ 49 Α΄), καθόπ και ςα εοεσμηςι κά κέμςοα πξσ
απξςελξϋμ ημεδαπά μξμι κά ποϊρχπα ι δι χςι κξϋ δι καί ξσ μη κεοδξρκξπι κξϋ
υαοακςήοα και έυξσμ ρσρςαθεί μϊμι μα.( Κ. Υ. Δ. άοθοξ 31 πεοί π β' σπξπεο.
γγ' )
44. δεμ εκπί πςξσμ επί ρηπ, ςα υοημαςι κά πξρά πξσ καςαβάλλξμςαι και
σπεοβαί μξσμ ςξ πξρξρςϊ δέκα ςξι π εκαςϊ (10%) ςξσ ρσμξλι κξϋ καθαοξϋ
ει ρξδήμαςξπ ή ς χμ κεοδ όμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ι ρξλξγι ρμξϋπ, λϊγ χ
υξοηγί απ ποξπ ςα μη κεοδξρκξπι κξϋ υαοακςήοα ημεδαπά μξμι κά ποϊρχπα
ι δι χςι κξϋ δι καί ξσ πξσ μϊμι μα σπάουξσμ ή ρσμι ρς όμςαι , ετϊρξμ επι δι όκξσμ
ρκξπξϋπ πξλι ςι ρςι κξϋπ.
Πξλι ςι ρςι κξί ρκξπξί είμαι ι δί χπ, η καλλι έογει α, η ποξαγ χγή και διάδξρη ς χμ
γοαμμάς χμ, ςηπ μξσρι κήπ, ςξσ υξοξϋ, ςξσ θεάςοξσ, ςξσ κι μημαςξγοάτξσ,
ςηπ ζ χγοατι κήπ, ςηπ γλσπςι κήπ και ς χμ ςευμόμ γεμι κϊςεοα, καθόπ και η
ί δοσρη, επέκςαρη και ρσμςήοηρη ς χμ αμαγμχοι ρμέμ χμ ι δι χςι κόμ μξσρεί χμ,
ϊπχπ ςέυμηπ, τσρι κήπ ι ρςξοί απ, εθμξλξγι κόμ και λαξγοατι κόμ. Με κξι μέπ
απξτάρει π ς χμ Τπξσογ όμ Οι κξμξμι κόμ και Πξλι ςι ρμξϋ καθξοί ζξμςαι , μεςά
απϊ έλεγυξ ςξσ Τπξσογεί ξσ Πξλι ςι ρμξϋ, ςα μξμι κά ποϊρχπα πξσ επι δι όκξσμ
πξλι ςι ρςι κξϋπ ρκξπξϋπ γι α ςημ ε ταομξγή ασςόμ ς χμ δι αςάνε χμ.
Δπί ρηπ γι α ςα αμ χςέοχ πξρά, ακϊμα και αμ δεμ σπεοβαί μξσμ ςξ δέκα ςξι π
εκαςϊ (10%) ςξσ ρσμξλι κξϋ καθαοξϋ ει ρξδήμαςξπ (με εναί οερη ςι π δχοεέπ
πξσ καςαβάλλξμςαι ρςξσπ δχοεξδϊυξσπ ςξσ ποός ξσ εδατί ξσ), αλλά
σπεοβαί μξσμ ςα δι ακϊρι α εμεμήμςα (290) Δσοό εςηρί χπ, δεμ λαμβάμξμςαι
σπϊφη γι α έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα εάμ ςα υοήμαςα δεμ
καςαςεθξϋμ ρςξ Σαμεί ξ Παοακαςαθηκ όμ και Δαμεί χμ ή ρε λξγαοι αρμϊ ςξσ
μξμι κξϋ ποξρόπξσ πξσ ςηοεί ςαι ρε ςοάπεζα. (Κ. Υ. Δ. άοθοξ 31 πεοί π β'
σπξπεο. γγ' )

45. Με ςημ πεοί πς χρη ρ΄ αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη ςα ένξδα ςανι δί χμ
με ςα ξπξί α επι βαοϋμξμςαι ξι επι υει οήρει π για ςη μεςάβαρη, δι αμξμή και
δι αςοξτή ρςημ αλλξδαπή, δι εσθσμςι κόμ και άλλ χμ ρςελευ όμ ςξσπ, καθόπ
και αμςι ποξρόπχμ ή ει δι κόμ επι ρςημϊμ χμ πξσ ςι π εκποξρχπξϋμ και
ατξοξϋμ ένξδα νεμξδξυεί χμ, ει ρι ςήοι α και ένξδα δι αςοξτήπ, με ςξμ
πεοι ξοι ρμϊ ϊςι ςα ένξδα δι αςοξτήπ δεμ μπξοξϋμ μα εί μαι μεγαλϋςεοα απϊ ςξ
κϊρςξπ δι αμξμήπ.
Γι α ςημ αμαγμ ώοι ρη ςχμ ενόδχμ ασς ώμ θα ποέπει ξ ρκξπόπ ςξσ ςανι δί ξσ
ς χμ παοαπάμ χ ποξρώπ χμ ρςημ αλλξδαπή μα ρσμδέεςαι με ςημ
αρκξύμεμη δοαρςηοι όςηςα ςηπ επι υεί οηρηπ.
Κας ά ρσμέπει α, αμαγμχοί ζξμςαι ςα αεοξπξοι κά, ρι δηοξδοξμι κά, κλπ.
ει ρι ςήοι α μεςάβαρηπ ςχμ πι ξ πάμ χ ποξρόπχμ ρςημ αλλξδαπή. Αμςί θεςα,
δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι ξι δαπάμεπ μεςάβαρηπ ςχμ λξι πόμ ποξρόπχμ ( π.υ.
ρσζϋγξσ, ςέκμ χμ) πξσ ρσμξδεϋξσμ ςξσπ δι εσθσμςέπ, ρςελέυη, κλπ. ρςξ
εν χςεοι κϊ, καθϊρξμ με ςι π δι αςάνει π ςξσ δεσςέοξσ εδατί ξσ ςί θεςαι ξ
πεοι ξοι ρμϊπ ϊςι γι α ςημ αμαγμ όοι ρη ςηπ σπϊφη δαπάμηπ, θα ποέπει ξ
ρκξπϊπ ςξσ ςανι δί ξσ μα ρσμδέεςαι με ςημ αρκξϋμεμη δοαρςηοι ϊςηςα ςηπ
επι υεί οηρηπ, με ςημ ξπξί α βέβαι α δεμ έυει καμί α ρυέρη η ρϋζσγξπ ή άλλξπ
ρσμξδϊπ. Ωπ ποξπ ςα ένξδα δι αςοξτήπ, ασςά δεμ ποέπει μα σπεοβαί μξσμ ςα
ένξδα δι αμξμήπ ρςξ νεμξδξυεί ξ (ϋπμξσ), υχοίπ ϊμχπ μα ςί θεςαι καμέμαπ
πεοι ξοι ρμϊπ χπ ποξπ ςξ υόοξ ρί ςι ρηπ ςξσ ρςελέυξσπ. Δηλαδή,
αμαγμ χοί ζεςαι η δαπάμη δι αςοξτήπ και αμ ακϊμη ποαγμαςξπξι εί ςαι ρε
ερςι αςϊοι ξ εκςϊπ ςξσ νεμξδξυεί ξσ αλλά και ρςημ πεοί πς χρη ασςή, θα
αμαγμ χοί ζεςαι ποξπ έκπς χρη μϊμξ ςξ πξρϊ μέυοι ςξσ αμςί ρςξι υξσ πξρξϋ ςηπ
δι αμξμήπ.
Δπί ρηπ, ϊπχπ ποξαματέ οθηκε, γι α ςημ έκπςχρη ς χμ σπϊφη ενϊδχμ θα
ποέπει η μεςάβαρη ς χμ δι αλαμβαμξμέμ χμ ποξρόπχμ ρςημ αλλξδαπή μα
ρσμδέεςαι με ςξ αμςι κεί μεμξ εογαρι όμ ςηπ επι υεί οηρηπ. Δηλαδή, η
επι υεί οηρη θα ποέπει μα ποξρκξμί ζει ρςξμ έλεγυξ ςα απαοαί ςηςα ρςξι υεί α ή
μα απξδει κμϋει με κάθε ςοϊπξ ςημ αμ χςέοχ ρυέρη ( π. υ. ποαγμαςξπξί ηρη
ρσμτχμί απ εναγχγ όμ, ρσμμεςξυή δι εσθσμςξϋ αγξοόμ ή πχλήρε χμ ρε
έκθερη, κλπ.). Δπί ρηπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςι π ρσμθήκεπ ποαγμαςξπξί ηρηπ
ς χμ δαπαμ όμ ρςημ πεοί πς χρη ασςή, γί μεςαι δεκςϊ με ςημ παοξϋρα ϊςι χπ
απξδει κςι κϊ ρςξι υεί ξ μεςάβαρηπ ρςξ εν χςεοι κϊ θα εί μαι ςξ ει ρι ςήοι ξ πξσ έυει
εκδξθεί ρςξ ϊμξμα ςξσ ποξρόπξσ. Σξ ί δι ξ ι ρυϋει και γι α ςα ένξδα
δι αςοξτήπ, δηλαδή αοκεί η ποξρκϊμι ρη ρςξι υεί ξσ ρςξ ϊμξμα ςξσ ποξρόπξσ.
Αμςί θεςα, ρςξ ρςξι υεί ξ ςξσ νεμξδξυεί ξσ, ποέπει μα αμαγοάτξμςαι ςα ρςξι υεί α
και ςξσ ποξρόπξσ αλλά και ςηπ επι υεί οηρηπ γι α λξγαοι αρμϊ ςηπ ξπξί απ
έγι με ςξ ςανί δι..( ΟΞΚ. 1036/ 2. 3. 2006)
46. Η δαπάμη δι ατήμι ρηπ πξσ σπϊκει ςαι ρε δημξςι κϊ ςέλξπ δι ατήμι ρηπ, δεμ
αμαγμ χοί ζεςαι αμ δεμ έυει καςαβληθεί ςξ ςέλξπ μέυοι ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ
ςηπ εμποϊθερμηπ δήλχρηπ τξοξλξγί απ ει ρξδήμαςξπ. ( Ν. 2880/2001, άοθοξ
9, παο. 6 ) (1028226/10385/Β0012/23. 3. 2000)

Δναι οέρει π: Οι δαπάμεπ καςαρκεσήπ δι ατημι ρςι κόμ πι μακί δχμ και ρημαι όμ
πξσ ποαγμαςξπξι εί εςαι οεί α πεςοελαι ξει δόμ και ςξπξθεςεί ρςα ποαςήοι α
ςοί ς χμ πξσ εμπξοεϋξμςαι δι κά ςηπ ποξψ ϊμςα δεμ σπϊκει μςαι ρε δημξςι κϊ
ςέλξπ δι ατήμι ρηπ και εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα υχοί π ςημ
καςαβξλή δημξςι κξϋ ςέλξσπ δι ατήμι ρηπ. (.ς. Δ. 4118/1997) .Γεμι κά ένξδα
και δαπάμεπ δι ατήμι ρηπ εκπί πςξσμ απϊ ςη υοήρη πξσ ποαγμαςξπξι ξϋμςαι
έρς χ και αμ η επι υεί οηρη χτελεί ςαι απϊ ασςή ρε πεοι ρρϊςεοεπ
δι αυει οι ρςι κέπ πεοι ϊδξσπ. ( Δι ατήμι ρη ξμξλϊγ χμ ςοάπεζαπ)
(.ς.Δ. 3077/1995)
47. δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ξι δαπάμεπ ξογάμ χρηπ
εμημεοχςι κόμ ημεοί δχμ και ρσμαμςήρε χμ γι α ςξσπ εογαζξμέμξσπ ή πελάςεπ
ςηπ, ετϊρξμ ξι εκδηλόρει π δεμ ποαγμαςξπξι ξϋμςαι ρςξ μξμϊ πξσ εδοεϋει η
επι υεί οηρη ή ρε άλλξ μέοξπ ρςξ ξπξί ξ λει ςξσογεί σπξκαςάρςημά ςηπ.
( Κ. Υ. Δ. άοθοξ 31 πεοί π χ')
48. δεμ εκπί πςξσμ υοημαςι κά πξρά ή εί δη πξσ υξοηγξϋμςαι δχοεάμ απϊ
επι υεί οηρη ρε ρσμεογάςεπ, ςξ ποξρχπι κϊ ή ρε ςοί ςα ποϊρχπα, ε τϊρξμ ςα
δόοα ασςά δεμ εμπί πςξσμ ρςημ πεοί πς χρη μ΄ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 31 ςξσ
Κ. Υ. Δ. (μ. Σχμ ενϊδχμ δι αμσκςέοεσρηπ ρε νεμξδξυεί ξ, αλλξδαπόμ πελας όμ,
αμςι ποξρόπχμ και δι εσθσμςι κόμ ρςελευ όμ ημεδαπόμ ή αλλξδαπόμ
επι υει οήρε χμ, καθόπ και ει δι κόμ επι ρςημϊμχμ, πξσ ποξκϋπςει απϊ ςα
εκδξθέμςα τξοξλξγι κά ρςξι υεί α. )
( ΟΞΚ. 1057/ 23. 3. 2007)
49. Δεμ εκί πςξσμ ςα ενϊδα δι αμσκςέοεσρηπ ρε νεμξδξυεί ξ, αλλξδαπόμ
πελας όμ, αμςι ποξρόπχμ και δι εσθσμςι κόμ ρςελευ όμ ημεδαπόμ ή
αλλξδαπόμ επι υει οήρε χμ, καθόπ και ει δι κόμ επι ρςημϊμ χμ, ϊςαμ ςξ
νεμξδξυεί ξ δεμ βοί ρκεςαι εμςϊπ ςξσ μξμξϋ, ρςη υχοι κή αομξδι ϊςηςα ςξσ
ξπξί ξσ εί μαι εγκαςερςημέμη η έδοα ή σπξκαςάρςημα ςηπ επι υεί οηρηπ πξσ
επι βαοϋμεςαι με ςα πι ξ πάμ χ ένξδα. ( ΚΥΔ, άοθοξ 31, παο. 1, πεο. μ' )
50. Έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ επι υει οήρε χμ, ς χμ ρσμδοξμ όμ
πξσ καςαβάλλξμςαι ρε επαγγελμαςι κά ρχμαςεί α. Απϊ ςη δι ξί κηρη έυει γί μει
δεκςϊ ( ρυες. ςξ 1083816/1537/Α0012/8- 5- 1991 έγγοατξ) ϊςι,
ε τϊρξμ ρκξπόπ ςξσ επαγγελμαςι κξύ ρσλλόγξσ εί μαι η σπξβξήθηρη ςηπ
ξι κξμξμι κήπ ρσμεογαρί απ και αμάπςσνηπ ςχμ μελώμ ςξσ, ξι ρσμδοξμέπ ς χμ
μελόμ ρςξ ρϋλλξγξ ασςϊ απξςελξϋμ παοαγ χγι κή δαπάμη και εκπί πςξσμ απϊ
ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ επι υεί οηρηπ ρϋμτχμ α με ςξ άοθοξ 31 ςξσ
Κ. Υ. Δ.. ε δι ατξοεςι κή πεοί πς χρη ξι δαπάμεπ ς χμ παοαπάμ χ
ρσμδξομ όμ δεμ εκπί πςξσμ από ςα ακαθάοι ρςα
έρξδα. ( 1035431/ 565/ Α0012/ 21. 4. 2008)

51. Απϊ ςα ακαθάοι ρςα ένξδα ςηπ επι υεί οηρηπ εκπί πςει η ανί α ς χμ δόο χμ
πξσ κάμει ρε πελάςεπ ςηπ, ξι ξπξί ξι μπξοεί μα εί μαι επι υεί οηρη ή ϊυι ( τσρι κά
ποϊρχπα, μξμι κά ποϊρχπα μη κεοδξρκξπι κξϋ υαοακςήοα κλπ.). Ζ δαπάμη
ασςή αμαγμ χοί ζεςαι μόμξμ όςαμ ςα δώοα τέοξσμ ςημ επχμσμί α ςηπ
επι υεί οηρηπ και επι πλέξμ, μα έυει καςαβάλλει ςξ αμαλξγξϋμ δημξςι κϊ ςέλξπ
δι ατήμι ρηπ γι α ςη ρσμξλι κή ανί α ς χμ δόο χμ ασς όμ. ξ πξρό ςηπ δαπάμηπ
πξσ αμαγμ χοί ζεςαι ποξπ έκπς χρη δεμ μπξοεί μα σπεοβαί μει ςα 15
( δεκαπέμςε) εσοώ γι α κάθε δώοξ υχοι ρςά. Δπει δή ρςημ ποάνη ρσμηθί ζεςαι
η υξοήγηρη δόοχμ και μεγαλϋςεοηπ ανί απ, γί μεςαι δεκςϊ με ςημ παοξϋρα
ϊςι και ρςημ πεοί πς χρη ασςή θα αμαγμ χοί ζεςαι η δαπάμη μέυοι 15 γι α κάθε
δ ώοξ υχοι ρςά, με ςημ ποξωπϊθερη ϊμχπ ςξ δημξςι κϊ ςέλξπ δι ατήμι ρηπ μα
έυει καςαβληθεί γι α ξλϊκληοξ ςξ πξρϊ, δηλαδή και γι α ςξ μη
αμαγμ χοι ζϊμεμξ. Δπι ρημαί μεςαι , ϊςι ςξ ρυεςικϊ δημξςι κϊ ςέλξπ ποέπει μα
έυει καςαβληθεί μέυοι ςη λήνη ςηπ ποξθερμί απ εμςϊπ ςηπ ξπξί απ ποέπει μα
σπξβληθεί η δήλχρη τξοξλξγί απ ει ρξδήμαςξπ. ( ΟΞΚ. 1036/ 2. 3. 2006)
Δαπάμη δι ατήμι ρηπ ειραγϊμεμ χμ αγαθ όμ πξσ έγι με ρςξ ερχςεοι κϊ,
θε χοεί ςαι χπ παοαγ χγι κή δαπάμη εν ξλξκλήοξσ ςηπ ελλημι κήπ επι υεί οηρηπ,
έρς χ και αμ εμμέρχπ χτε λξϋμςαι και ξι αλλξδαπέπ ρσγγεμεί π επι υει οήρει π
πξσ παοάγξσμ και πχλξϋμ ςα αγαθά ασςά.(.ς. Δ. 3735/1988)
54. Η ζημί α πξσ ποξκϋπςει ρε βάοξπ αμ όμσμηπ εςαι οεί απ απϊ ςημ εκκαθάοι ρη
ξμϊοοσθμηπ εςαι οεί απ πξσ ςηοεί βι βλί α ςοί ςηπ καςηγξοί απ ςξσ ΚΒ ςηπ
ξπξί απ καςεί υε μεοί δι α, εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ασςήπ, καθϊρξμ
η ρσγκεκοι μέμη ζημί α απξςελεί απόλει α κε ταλαί ξσ ξοι ρςι κή και
εκκαθαοι ρμέμη. (1100750/11235 ΠΔ/Β0012/2- 2- 2001)
55. Η ζημί α επι υεί οηρηπ η ξπξί α ποξέουεςαι απϊ ςημ εκκαθάοι ρη αμ όμσμηπ
εςαι οεί απ ςηπ ξπξί απ καςεί υε μεςξυέπ, εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα
ασςήπ, καθϊρξμ η ρσγκεκοι μέμη ζημί α απξςελεί απόλει α κε ταλαί ξσ ξοι ρςι κή
και εκκαθαοι ρμέμη. ( ΟΞΚ. 1168/ 25. 5. 2000)

65 όκξι και ρσματή ένξδα
ΓΔΜΘ ΙΑ
Δκπί πςξσμ ξι δεδξσλεσμέμξι κάθε εί δξσπ ςϊκξι δαμεί χμ ή πι ρς όρεχμ,
γεμι κά, ςηπ επι υεί οηρηπ. Δναι οξύμςαι:( Δεμ εκπί πςξσμ)
αα) ξι ςϊκξι σπεοημεοί απ λϊγχ ξτει λήπ τϊοχμ, ςελόμ, ει ρτξοόμ και
ποξρςί μχμ ποξπ ςξ Δημϊρι ξ ή άλλα μξμι κά ποϊρχπα δημξρί ξσ δι καί ξσ,
ββ) ξι ςϊκξι δαμεί ξσ πξσ λαμβάμεςαι γι α ςημ αγξοά μεςξυ όμ ημεδαπόμ ή
αλλξδαπόμ εςαι οει όμ, εςαι οι κόμ μεοί δχμ και γεμι κά επι υει οήρε χμ, ϊςαμ ξι
πι ξ πάμ χ ρσμμεςξυέπ μεςαβι βάζξμςαι εμςϊπ δϋξ (2) ες όμ απϊ ςξ υοϊμξ
απϊκςηρήπ ςξσπ,

γγ) ξι ςϊκξι δαμεί ξσ πξσ λαμβάμεςαι γι α ςημ αγξοά μεςξυ όμ ή μεοί δχμ ρε
ξπξι ξδήπξςε μξμι κϊ ποϊρχπξ ή μξμι κή ξμςϊςηςα, πξσ εί μαι κάςξι κξπ ή έυει
ςημ καςαρςαςι κή ή ποαγμαςι κή έδοα ή εί μαι εγκαςερςημέμξπ ρε κοάςξπ πξσ
πεοι λαμβάμεςαι ρςξμ κας άλξγξ πξσ αματέοεςαι ρςημ παοάγοατξ 5 ςξσ
άοθοξσ 51Α ή ρε κοάςξπ με ποξμξμι ακϊ τξοξλξγι κϊ καθερς όπ ϊπχπ
ξοί ζεςαι ρςημ παοάγοατξ 7 ςξσ ί δι ξσ άοθοξσ, καθόπ και ξι ςϊκξι πξσ
καςαβάλλξμςαι ρςι π εςαι οεί επ ασςέπ,
δδ) ξι δεδξσλεσμέμξι ςϊκξι δαμεί ξσ πξσ καςαβάλλξμςαι ή πι ρς όμξμςαι ρε
ρσμδεδεμέμη επι υεί οηρη καςά ςημ έμμξι α ςηπ παοαγοάτξσ 3 ςξσ άοθοξσ 39
καςά ςξ μέοξπ πξσ ςξ ρσμξλι κϊ ϋφξπ δαμεί χμ απϊ ςι π εμ λϊγχ επι υει οήρει π
σπεοβαί μει καςά μέρξ ϊοξ και καςά δι αυει οι ρςι κή πεοί ξδξ ςξ ςοι πλάρι ξ ς χμ
ι δί χμ κε ταλαί χμ ςηπ. ςημ έμμξι α ς χμ ςϊκχμ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατί ξσ
εμπί πςξσμ και ξι ςϊκξι ξμξλξγι ακόμ δαμεί χμ πξσ καςαβάλλξμςαι ρε
ρσμδεδεμέμεπ επι υει οήρει π. ςξ ρσμξλι κϊ ϋφξπ δαμεί χμ απϊ ρσμδεδεμέμεπ
επι υει οήρει π ποξρςί θεμςαι και ςα ξμξλξγι ακά δάμει α πξσ εκδί δξμςαι ποξπ
ασςέπ, καθόπ και ςα δάμει α πξσ έυξσμ λητθεί απϊ ςοί ςεπ επι υει οήρει π γι α ςα
ξπξί α έυει υξοηγηθεί ξπξι αρδήπξςε μξοτήπ εγγϋηρη απϊ ςι π πι ξ πάμ χ
ρσμδεδεμέμεπ επι υει οήρει π. Οι δι αςάνει π ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ δεμ
ε ταομϊζξμςαι γι α ςι π αμ όμσμεπ εςαι οεί επ υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ ςξσ
μ. 1665/ 1986 ( ΥΔΚ 183 Α΄), ςι π εςαι οεί επ ποακςξοεί απ επι υει οημαςι κόμ
απαι ςήρε χμ ςξσ μ. 1905/1990 ( ΥΔΚ 147 Α΄), ςι π εςαι οεί επ ει δι κξϋ ρκξπξϋ
ςξσ μ. 3156/ 2003 ( ΥΔΚ 157 Α΄) και ςξσ μ. 3601/ 2007( ΥΔΚ 178 Α΄) με έδοα
ρςημ Δλλάδα, ςι π εςαι οεί επ παοξυήπ πι ρς όρεχμ ςξσ μ. 2937/2001 (ΥΔΚ 169
Α΄), καθόπ και γι α ςα πι ρς χςι κά ι δοϋμαςα πξσ λει ςξσογξϋμ ρςημ Δλλάδα.
( παο. 1, άοθοξσ 31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).
Οι καςαβαλλϊμεμξι απϊ ςι π επι υει οήρει π ςϊκξι δαμεί χμ ή πι ρς όρε χμ,
εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ ςηπ υοήρηπ εκεί μηπ, εμςϊπ ςηπ
ξπξί απ καθί ρςαμςαι ληνι ποϊθερμξι και απαι ςηςξί και με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι
ςα δάμει α υοηρι μξπξι ξϋμςαι γι α ςι π αμάγκεπ ς χμ επι υει οήρε χμ ασςόμ. ( Π.
17200/Δγκ. 129/1955, Π. 6012/7. 4. 1962)
Οι δεδξσλεσμέμξι ςϊκξι δαμεί ξσ, εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα
επι υεί οηρηπ, αμενάοςηςα εάμ ςξ δάμει ξ έυει λητθεί απϊ ημεδαπή ή
αλλξδαπή ςοάπεζα. (1004479/10038/Β0012/4. 6. 2002, 1118568/10643
ΠΔ/Β0012/18. 3. 1997)
Οι ςϊκξι σπεοημεοί απ πξσ ποξέουξμςαι απϊ καθσρςέοηρη ξτει λήπ δαμεί ξσ ή
πί ρς χρηπ, εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ επι υει οήρε χμ, ετϊρξμ
ςξ δάμει ξ υοηρι μξπξι ήθηκε γι α ςι π αμάγκεπ ςηπ επι υεί οηρηπ, καθϊρξμ ρςι π
δι αςάνει π ςξσ Κ. Υ. Δ. δεμ γί μεςαι δι άκοι ρη χπ ποξπ ςξ εί δξπ ς χμ ςϊκχμ
( ρσμβαςι κξί ή σπεοημεοί απ). (1137797/10950/Β0012/8. 12. 1994)

ΔΘ ΔΘ ΙΔΡ ΟΔΠΘ ΟΩΡΔΘ Ρ
1. Ξι καςαβαλλόμεμξι από ςι π επι υει οήρει π ςόκξι δαμεί χμ ή πι ρς ώρε χμ,
δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ, ϊςαμ ςα δάμει α ασςά δεμ
υοηρι μξπξι ξϋμςαι γι α ςι π αμάγκεπ ς χμ επι υειοήρε χμ ασς όμ. ( Π. 17200/Δγκ.
129/1955, Π. 6012/7. 4.1962, .ς. Δ. 3404/95, .ς. Δ. 1577/1985)
2. όκξι σπεοημεοί απ γι α ξτει λή τόοχμ, δαρμ ώμ, ει ρτξοώμ δεμ
εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα. ( .ς. Δ. 630/1987 ) ( παο. 1 ,άοθοξσ
31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).
3. Σϊκξι δαμεί ξσ, ςξ ξπξί ξ εμ ρσμευεί α υξοηγήθηκε ρςξσπ εςαί οξσπ, δεμ
αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη. ( .ς. Δ. 2548/1986, .ς. Δ. 514/1980 )
4. Όςαμ ςα καθαοά κέοδη ποξρδι ξοί ζξμςαι ςεκμαος ά με ει δι κϊ ςοϊπξ
(ξι κξδξμι κέπ, ςευμι κέπ επι υει οήρει π), δεμ αται οξϋμςαι ξι ςϊκξι ς χμ δαμεί χμ.
( .ς.Δ. 4244/1985 )
5. Σϊκξι δαμεί ξσ πξσ αμςι ρςξι υξϋμ ρε ποξηγξϋμεμεπ υοήρει π δεμ
αμαγμ χοί ζξμςαι. ( .ς.Δ. 5141/1995 )
7. Ποξρασνήρει π γι α εκποϊθερμη ενϊτληρη υοε όμ ποξπ ςξ Δημϊρι ξ δεμ
αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη. ( .ς. Δ. 2016/1984 )
8. Σϊκξι δαμεί ξσ πξσ υοηρι μξπξι ήθηκε απϊ επι ςηδεσμαςί α γι α ςη ρσμμεςξυή
ςξσ ρε κξι μξποανί α με ρκξπϊ ςημ αμέγεορη πξλσκαςξι κι όμ, δεμ
εκπί πςξσμ απϊ ςξ ει ρϊδημα ςξσ κξι μξποακςξϋμςξπ μέλξσπ. ( .ς. Δ.
1069/1983 )
9. Σϊκξι δαμεί ξσ, ςξ ξπξί ξ ρςη ρσμέυει α υξοηγήθηκε άςξκα ρε θσγαςοι κέπ
εςαι οεί επ, δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη, γι αςί ακϊμα και ξι θσγαςοι κέπ
θε χοξϋμςαι ςοί ςεπ επι υει οήρει π χπ ποξπ ςημ μηςοι κή. ( .ς.Δ. 3949/1986 )
10. Οι ςϊκξι δαμεί ξσ για αγξοά ακι μήςξσ δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςξ ει ρϊδημα
αςξμι κήπ επι υεί οηρηπ καθ όπ και ς χμ μξμι κόμ ποξρόπχμ ςηπ παοαγοάτξσ 4
ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ μ. 2238/ 1994 με απξκλει ρςι κή δοαρςηοι ϊςηςα ςημ
εκμί ρθχρη ακι μής χμ, δεδξμέμξσ ϊςι ςξ ει ρϊδημά ςξσπ σπάγεςαι ρςημ Α’
καςηγξοί α ( απϊ ακί μηςα), εμ ό εκπί πςξσμ μϊμξ απϊ ςξ ει ρϊδημα Δ’
καςηγξοί απ ( απϊ εμπξοι κέπ επι υει οήρει π), αμ η επι υεί οηρη εί μαι μεικςή και
απξκςά ρσγυοϊμ χπ ει ρϊδημα απϊ ξι κξδξμέπ και εμπξοι κέπ επι υει οήρει π,
αμενάοςηςα αμ ςξ αγξοαζϊμεμξ ακί μηςξ ποϊκει ςαι μα υοηρι μξπξι ηθεί γι α ςι π
αμάγκεπ ς χμ ί δι χμ ς χμ επι υει οήρε χμ.
(1014005/248/Α0012/ΟΞΚ. 1039/ 8. 2. 2001)

11. Οι ςϊκξι σπεοημεοί απ λϊγχ ξτει λήπ τϊοχμ, ςελόμ, ει ρτξοόμ και
ποξρςί μχμ ποξπ ςξ δημϊρι ξ ή άλλα Ν. Π. Δ. Δ., δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα. ( ΚΥΔ, άοθοξ 31, παο. 1, πεο. δ΄)
12. Οι ςϊκξι δαμεί ξσ πξσ λαμβάμεςαι γι α ςημ αγξοά μεςξυ όμ ημεδαπόμ ή
αλλξδαπόμ εςαι οει όμ, εςαι οι κόμ μεοί δχμ και γεμι κά επι υει οήρε χμ, ϊςαμ ξι
πι ξ πάμ χ ρσμμεςξυέπ μεςαβι βάζξμςαι εμςϊπ δϋξ (2) ες όμ απϊ ςξ υοϊμξ
απϊκςηρήπ ςξσπ,( ΚΥΔ, άοθοξ 31, παο. 1, πεο. δ΄ ββ' )
13. Οι ςϊκξι δαμεί ξσ πξσ λαμβάμεςαι γι α ςημ αγξοά μεςξυ όμ ή μεοί δχμ ρε
ξπξι ξδήπξςε μξμι κϊ ποϊρχπξ ή μξμι κή ξμςϊςηςα, πξσ εί μαι κάςξι κξπ ή έυει
ςημ καςαρςαςι κή ή ποαγμαςι κή έδοα ή εί μαι εγκαςερςημέμξπ ρε κοάςξπ πξσ
πεοι λαμβάμεςαι ρςξμ κας άλξγξ πξσ αματέοεςαι ρςημ παοάγοατξ 5 ςξσ
άοθοξσ 51Α ή ρε κοάςξπ με ποξμξμι ακϊ τξοξλξγι κϊ καθερς όπ ϊπχπ
ξοί ζεςαι ρςημ παοάγοατξ 7 ςξσ ί δι ξσ άοθοξσ, καθόπ και ξι ςϊκξι πξσ
καςαβάλλξμςαι ρςι π εςαι οεί επ ασςέπ. ( ΚΥΔ, άοθοξ 31, παο. 1, πεο. δ΄ γγ' )
14. Οι δεδξσλεσμέμξι ςϊκξι δαμεί ξσ πξσ καςαβάλλξμςαι ή πι ρς όμξμςαι ρε
ρσμδεδεμέμη επι υεί οηρη καςά ςημ έμμξι α ςηπ παοαγοάτξσ 3 ςξσ άοθοξσ 39
καςά ςξ μέοξπ πξσ ςξ ρσμξλι κϊ ϋφξπ δαμεί χμ απϊ ςι π εμ λϊγχ επι υει οήρει π
σπεοβαί μει καςά μέρξ ϊοξ και καςά δι αυει οι ρςι κή πεοί ξδξ ςξ ςοι πλάρι ξ ς χμ
ι δί χμ κε ταλαί χμ ςηπ. ςημ έμμξι α ς χμ ςϊκχμ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατί ξσ
εμπί πςξσμ και ξι ςϊκξι ξμξλξγι ακόμ δαμεί χμ πξσ καςαβάλλξμςαι ρε
ρσμδεδεμέμεπ επι υει οήρει π. ςξ ρσμξλι κϊ ϋφξπ δαμεί χμ απϊ ρσμδεδεμέμεπ
επι υει οήρει π ποξρςί θεμςαι και ςα ξμξλξγι ακά δάμει α πξσ εκδί δξμςαι ποξπ
ασςέπ, καθόπ και ςα δάμει α πξσ έυξσμ λητθεί απϊ ςοί ςεπ επι υει οήρει π γι α ςα
ξπξί α έυει υξοηγηθεί ξπξι αρδήπξςε μξοτήπ εγγϋηρη απϊ ςι π πι ξ πάμ χ
ρσμδεδεμέμεπ επι υει οήρει π. Οι δι αςάνει π ςηπ παοαγοάτξσ ασςήπ δεμ
ε ταομϊζξμςαι γι α ςι π αμ όμσμεπ εςαι οεί επ υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ ςξσ
μ. 1665/ 1986 ( ΥΔΚ 183 Α΄), ςι π εςαι οεί επ ποακςξοεί απ επι υει οημαςι κόμ
απαι ςήρε χμ ςξσ μ. 1905/1990 ( ΥΔΚ 147 Α΄), ςι π εςαι οεί επ ει δι κξϋ ρκξπξϋ
ςξσ μ. 3156/ 2003 ( ΥΔΚ 157 Α΄) και ςξσ μ. 3601/ 2007( ΥΔΚ 178 Α΄) με έδοα
ρςημ Δλλάδα, ςι π εςαι οεί επ παοξυήπ πι ρς όρεχμ ςξσ μ. 2937/2001 (ΥΔΚ 169
Α΄), καθόπ και γι α ςα πι ρς χςι κά ι δοϋμαςα πξσ λει ςξσογξϋμ ρςημ
Δλλάδα.( ΚΥΔ, άοθοξ 31, παο. 1, πεο. δ΄ δδ' )
Ρημεί χρη: Οι ςϊκξι δαμεί χμ γι α απϊκςηρη παγί χμ εκπί πςξσμ ρςη υοήρη πξσ
ποξέκσφαμ και δεμ ποξρασνάμξσμ ςξ κϊρςξπ ς χμ παγί χμ.
(.ς.Δ. 2876/1984)

66 Απξρβέρει π πάγι χμ ρςξι υεί χμ εμρχμαςχμέμεπ ρςξ λει ςξσογι κό κόρςξπ
ΓΔΜΘ ΙΑ
Δκπί πςξσμ ςα πξρά ς χμ απξρβέρε χμ γι α ςημ κάλσφη ςηπ τθξοάπ ςχμ κάθε
εί δξσπ εγκαςαρςάρε χμ ή μηυαμημάς χμ ή τθαος όμ σλι κόμ, ρσματόμ με ςη
λει ςξσογί α ςηπ επι υεί οηρηπ και γεμι κά κάθε κι μηςήπ ή ακί μηςηπ πεοι ξσρί απ
ςηπ επι υεί οηρηπ, ετϊρξμ ασςέπ έγι μαμ με ξοι ρςι κέπ έγγοατεπ, ρϋμτχμ α με
ςξσπ ει δι κξϋπ ϊοξσπ πξσ ξοί ζξμςαι γι α κάθε επι υεί οηρη. Η δι εμέογει α ς χμ
ςακςι κόμ απξρβέρε χμ εί μαι σπξυοε χςι κή γι α ι ρξλξγι ρμξϋπ πξσ κλεί μξσμ ξι
επι υει οήρει π μεςά ςι π 30 Δεκεμβοί ξσ 1997. Πάγι α ρςξι υεί α ς χμ ξπξί χμ η ανί α
κςήρηπ ςξσ καθεμϊπ είμαι μέυοι υί λι α δι ακϊρι α ( 1. 200) εσοό, μπξοξϋμ μα
απξρβερθξϋμ εν ξλξκλήοξσ μέρα ρςη υοήρη καςά ςημ ξπξί α ασςά
υοηρι μξπξι ήθηκαμ ή ςέθηκαμ ρε λει ςξσογί α. Οι απξρβέρει π δι εμεογξϋμςαι με
ςη ρςαθεοή μέθξδξ απϊρβερηπ επί ςηπ ανί απ κςήρηπ ς χμ πάγι χμ
πεοι ξσρι ακόμ ρςξι υείχμ, ποξρασνημέμηπ με ςι π δαπάμεπ ποξρθηκόμ και
βελςι όρε χμ, με εναί οερη ςα και μξϋογι α μηυαμήμαςα και ςξ λξι πϊ
μηυαμξλξγι κϊ ή ςευμι κϊ ενξπλι ρμϊ παοαγ χγήπ πξσ απξκς όμς αι απϊ
1. 1. 1998 και μεςά, απϊ βι ξμηυαμι κέπ, βι ξςευμι κέπ, μεςαλλεσςι κέπ, λαςξμι κέπ
και μι κςέπ επι υει οήρει π ασς όμ, γι α ςα ξπξί α ξι απξρβέρει π δι εμεογξϋμςαι
σπξυοε χςι κά εί ςε με ςη ρςαθεοή μέθξδξ απϊρβερηπ, εί ςε με ςη τθί μξσρα
μέθξδξ απϊρβερηπ, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι η μέθξδξπ πξσ θα επι λεγεί γι α ςα
πάγι α ασςά πεοι ξσρι ακά ρςξι υεί α θα ε ταομϊζεςαι καςά πάγι ξ ςοϊπξ.
Γι α ςξμ σπξλξγι ρμϊ ς χμ απξρβέρε χμ ρςα πάγι α πεοι ξσρι ακά ρςξι υεί α πξσ
αμήκξσμ ρςημ ί δι α καςηγξοί α, ξι επι υει οήρει π μπξοξϋμ μα επι λέγξσμ και μα
υοηρι μξπξι ξϋμ εί ςε ςξμ κας όςεοξ εί ςε ςξμ αμ όςεοξ ρσμςελερςή απϊρβερηπ
εί ςε ξπξι ξμδήπξςε άλλξ εμδι άμερξ ρσμςελερςή μεςανϋ κας όςεοξσ και
αμ όςεοξσ και με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ ρσμςελερςήπ πξσ επι λέγεςαι θα
υοηρι μξπξι εί ςαι ρςαθεοά μέυοι ςημ πλήοη απϊρβερη ς χμ πι ξ πάμ χ παγί χμ
ρςξι υεί χμ.
Οι κας όςεοξι και αμ όςεοξι ρσμςελερςέπ απξρβέρε χμ και κάθε άλλξ θέμα
πξσ ατξοά ςημ ε ταομξγή ς χμ δι αςάνε χμ ασς όμ καθξοί ζξμςαι με ποξεδοι κϊ
δι άςαγμα, ϊπχπ ςξϋςξ ι ρυϋει κάθε τξοά. Δι δικϊςεοα ξι μέεπ επι υει οήρει π γι α
ςι π ςοει π (3) ποόςεπ διαυει οι ρςι κέπ υοήρει π πξσ έπξμςαι ςηπ υοήρηπ μέρα
ρςημ ξπξί α άουι ρε η παοαγ χγι κή λει ςξσογί α ςξσπ δϋμαμςαι μα ποξβξϋμ ρε
απϊρβερη ϊλχμ ς χμ πάγι χμ πεοι ξσρι ακόμ ρςξι υεί χμ ςξσπ εί ςε με
ρσμςελερςή μηδέμ ςξι π εκαςϊ (0%) εί ςε με ρσμςελερςή πεμήμςα ςξι π εκαςϊ
(50%) ςξσ ι ρυϋξμςξπ πξρξρςξϋ, με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ ρσμςελερςήπ
απϊρβερηπ πξσ θα επι λεγεί απϊ ςημ επι υεί οηρη δεμ θα μεςαβάλλεςαι απϊ
δι αυει οι ρςι κή υοήρη ρε δι αυει οι ρςι κή υοήρη. Δπι υει οήρει π, πξσ επι λέγξσμ ςη
τθί μξσρα μέθξδξ γι α απϊρβερη ς χμ παγί χμ ςξσπ δεμ δι και ξϋμςαι μα
δι εμεογξϋμ επί ς χμ παγί χμ ασς όμ και ασνημέμεπ απξρβέρει π πξσ
ποξβλέπξμςαι απϊ ςι π δι αςάνει π ςξσ άοθοξσ 15 ςξσ μ. 1892/ 1990 (ΥΔΚ 101
Α).

Σα παοαπάμ χ ε ταομϊζξμςαι αμαλϊγ χπ και γι α ςη δαπάμη πξσ καςαβάλλει η
επι υεί οηρη, ρϋμτχμα με ςα ξοι ζϊμεμα απϊ ςημ παοάγοατξ 5 ςξσ άοθοξσ 2
ςξσ μ. 2244/1994 ( ΥΔΚ 168 Α), γι α ςημ καςαρκεσή μη ι δι ϊκςηςξσ δι κςϋξσ
ρϋμδερηπ ςξσ ρςαθμξϋ ασςξπαοαγ χγήπ ή αμενάοςηςηπ παοαγ χγήπ μέυοι ςξ
δί κςσξ ςηπ Δ. Δ. Η. ( παο. 1 , άοθοξσ 31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).
Οι απξρβέρει π σπξλξγίζξμςαι απϊ ςη υοήρη 2003 με ςξσπ ρσμςελερςέπ πξσ
ξοί ζξμςαι ρςξ π. δ. 299/2003, αμενάοςηςα απϊ ςξ υοϊμξ κςήρηπ ς χμ παγί χμ.
(1103610/16488/Γ0012/ΟΞΚ. 1122/ 19. 11. 2003, ΟΞΚ. 1005/ 14. 1.2005)
Οι απξρβέρει π εμεογξϋμςαι μϊμξ ρςα πάγι α ρςξι υεί α πξσ αμήκξσμ καςά
κσοι ϊςηςα ρςημ επι υείοηρη. (.ς. Δ. 4118- 9/97) ( ΟΞΚ. 1005/ 14. 1.2005)
Η ανί α ς χμ εογαλεί χμ και αμςαλλακςι κόμ ς χμ υοηρι μξπξι ξσμέμ χμ
μηυαμημάς χμ, ςϊρξ ςχμ επι υει οήρε χμ, ϊρξ και ς χμ ελεσθέοχμ
επαγγελμαςι όμ, απξρβέμξμςαι εν ξλξκλήοξσ εμςϊπ ςηπ υοήρε χπ κας ά ςημ
ξπξί α γι α ποός η τξοά υοηρι μξπξι ήθηκαμ ασςά. (.ς.Δ. 3/90)
( ΟΞΚ. 1005/ 14. 1. 2005)
Ωπ ςμήμαςα ξι κξδξμ όμ, πξσ υοηρι μξπξι ξϋμςαι απϊ καςαρςήμαςα
ενσπηοέςηρηπ ςξσ κξι μξϋ, θε χοξϋμςαι ϊλξι ξι υόοξι πξσ ενσπηοεςξϋμ ςα
καςαρςήμαςα ασςά, ϊπχπ εί μαι ςα γοατεί α και ξι απξθήκεπ ασς όμ.
Δταομϊζεςαι ξ ί δι ξπ ρσμςελερςήπ απϊρβερηπ. (.ς. Δ. 579/1986, .ς.Δ.
2925/1990, 432 - 435/1995, ΟΞΚ. 1005/ 14. 1.2005)
Σα ρεμςϊμι α, πεςρέςεπ και λξι πά εί δη νεμξδξυει ακόμ επι υει οήρε χμ
σπϊκει μςαι ρε ςμημαςι κή απϊρβερη. Αμ ϊμχπ η ανί α ςξσ καθεμϊπ είμαι μέυοι
και 600 εσοό δϋμαςαι μα εκπερθεί ετάπαν. (.ς. Δ. 4297/1980)
( ΟΞΚ. 1005/ 14. 1. 2005)
Η απϊρβερη ς χμ παγί χμ αουί ζει απϊ ςξ μήμα πξσ ασςά ςί θεμςαι ρε υοήρη.
(.ς.Δ. 3042/1981, ΟΞΚ. 1005/ 14. 1. 2005)
Οι δαπάμεπ ποξρθηκ όμ και βελςι όρε χμ πξσ ποαγμαςξπξι ξϋμ ξι επι υει οήρει π
ρε μι ρθχμέμα ακί μηςα απξρβέμσμςαι ι ρϊπξρα, απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα
ς χμ υοήρε χμ πξσ δι αοκεί η μί ρθχρη, αουήπ γεμξμέμηπ ςηπ απϊρβερηπ απϊ
ςξ υοϊμξ έμαονηπ ςηπ υοηρι μξπξί ηρηπ ς χμ ποαγμαςξπξι ηθει ρόμ ποξρθηκ όμ
και βελςι όρε χμ. Καςά ςξ ποός ξ έςξπ σπξλξγίζξμςαι απξρβέρει π γι α ςξσπ
μήμεπ υοηρι μξπξί ηρηπ ς χμ ακι μής χμ. (1119476/10030/Β0012/4- 4- 2000),
(1019284/10154/Β0012/19- 2- 2001)
Οι δαπάμεπ ποξρθηκ όμ και βελςι όρε χμ πξσ ποαγμαςξπξι ξϋμ ξι επι υει οήρει π
ρε μι ρθχμέμα ακί μηςα απξρβέμσμςαι ι ρϊπξρα, απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα
ς χμ υοήρε χμ πξσ δι αοκεί η μί ρθχρη. ςη πεοί πς χρη δε πξσ η μί ρθχρη
λσθεί ποι μ απϊ ςξ ρσμτχμημέμξ υοϊμξ, ςξ αμαπϊρβερςξ σπϊλξι πξ ς χμ πι ξ
πάμ χ δαπαμ όμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ υοήρηπ μέρα ρςημ
ξπξί α λϋθηκε ασςή. (1031863/10408/Β0012/28- 3- 2000)

Η δαπάμη αγξοάπ απϊ επι υει οήρει π μέξσ ρήμαςξπ, απξρβέμσςαι ι ρϊπξρα, ρε
δέκα (10) ι ρϊπξρεπ εςήρι επ υοήρει π, αουήπ γεμξμέμηπ απϊ ασςή μέρα ρςξ
μήμα ςηπ ξπξί απ άουι ρε η εκμεςάλλεσρη ή η υοήρη ςξσ ρήμαςξπ.
(1010046/10928/Β0012/ΟΞΚ. 1047/ 4. 2. 2002)
Πάγι α ανί απ μέυοι και 600 εσοό ( 200. 000 δου.) μπξοξϋμ μα απξρβερθξϋμ
ε τάπαν μέρα ρςη υοήρη καςά ςημ ξπξί α ασςά υοηρι μξπξι ήθηκαμ ή ςέθηκαμ
ρε λει ςξσογί α. (1061103/10556/Β0012/5- 12-2001). ϋμτχμα με ςι π δι αςάνει π
ςηπ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ μ. 3296/ 2004, γι α ασςά πξσ απξκς όμςαι απϊ
δι αυει οι ρςι κέπ πεοι ϊδξσπ πξσ αουί ζξσμ απϊ ςημ 1. 1. 2005 και μεςά, ςξ
αμ ός αςξ ϊοι ξ ανί απ κςήρηπ ςξσπ ασνάμεςαι απϊ 600 ρε 1. 200 εσοό.
ΔΘ ΔΘ ΙΔΡ ΟΔΠΘ ΟΩΡΔΘ Ρ
1. Δπι υει οήρει π πξσ ποξέουξμςαι απϊ ρσγυ όμεσρη ή μεςαςοξπή άλλχμ
επι υει οήρε χμ με ςξ N.Δ. 1297/ 1972: Οι απξρβέρει π πξσ σπξλξγί ζξμςαι ρςημ
σπεοανί α πξσ αμαλξγεί ρςημ απξρβερθεί ρα ανί α ς χμ ει ρτεοξμέμ χμ απϊ ςη
μεςαςοεπϊμεμη ή ρσγυχμεσϊμεμη επι υεί οηρη παγί χμ πεοι ξσρι ακόμ
ρςξι υεί χμ, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ επι υεί οηρηπ πξσ
ποξήλθε απϊ ςη μεςαςοξπή ή ρσγυ όμεσρη. ( Ν. Δ. 1297/ 1972, άοθοξ 2,
παο. 3, ΟΞΚ. 1029/ 17. 2. 2006)
2. Οι σπξλξγι ζϊμεμεπ απξρβέρει π απϊ ςι π ςοαπεζι κέπ, αρταλι ρςι κέπ και ςι π
ει ρηγμέμεπ ρςξ Φ. Α. Α. αμ όμσμεπ εςαι οεί επ, πξσ αμαποξράομξραμ, ρϋμτχμα
με ςξ άοθοξ 28 ςξσ Ν. 3091/ 2002 ςημ αμαπϊρβερςη ανί α ς χμ
ι δι ξυοηρι μξπξι ξϋμεμ χμ ακι μής χμ ςξσπ, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδά ςξσπ καςά ςξ μέοξπ πξσ αμαλξγξϋμ ρςημ ποξκϋφξσρα σπεοανί α. (
Ν. 3091/ 2002, άοθοξ 28, παο. 2, ΟΞΚ. 1029/17. 2. 2006)
3. Οι εςαι οεί επ ποακςξοεί απ επι υει οημαςι κόμ απαι ςήρε χμ ςξσ μ. 1905/1990
δεμ δι και ξϋμςαι μα σπξλξγί ζξσμ απξρβέρει π επι ρταλ όμ απαι ςήρε χμ
ρϋμτχμα με ςι π δι αςάνει π ςηπ πεο. θ΄ ςηπ παο.1 ςξσ άοθοξσ 31 ςξσ Κ. Υ. Δ..
( ΟΞΚ. 1107/ 24. 7. 2008)
4. Αμ η επι υεί οηρη δεμ δι εμεογήρει απξρβέρειπ ή δι εμεογήρει με μι κοϊςεοξ
ρσμςελερςή απϊ ςξμ ποξβλεπϊμεμξ, δεμ έυει ςξ δι καί χμα δι εμέογει απ
απξρβέρε χμ γι α ςξ πξρϊ ασςϊ ρςι π επϊμεμεπ υοήρει π. Ι ρυϋει γι α
ι ρξλξγι ρμξϋπ πξσ κλεί μξσμ μεςά ςι π 30 Δεκεμβοί ξσ 1997.
( ΟΞΚ. 1029/ 17. 2. 2006, Κ. Υ. Δ., άοθοξ 31, παο. 1 πεο. ρς΄)
5. ςημ πεοί πς χρη δι εμέογει απ απξρβέρε χμ με ρσμςελερςή αμ όςεοξ απϊ ςξμ
ποξβλεπϊμεμξ, ςξ ςμήμα ς χμ απξρβέρε χμ πξσ αμςι ρςξι υεί ρςξ σπεοβάλλξμ
πξρξρςϊ δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα.
( ΟΞΚ. 1029/ 17. 2. 2006, Κ. Υ. Δ., άοθοξ 31, παο. 1 πεο. ρς΄)

6. Απξρβέρει π ρε ακί μηςξ πξσ βοί ρκεςαι ρε αδοάμει α δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι
ποξπ έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα. ( Κ.13237/34/ ΠΟΛ. 512/2. 12. 1974
) και ( Α. 1894/515/30.4. 1980)
7. Απξρβέρει π παγί χμ ρςξι υεί χμ μέ χμ επι υειοήρε χμ. Η αγξοά ή εμξι κί αρη
μηυαμημάς χμ και λξι πόμ παγί χμ απϊ στι ρςάμεμη επι υεί οηρη δεμ θε χοεί ςαι
γι α ςξσπ ρκξπξϋπ ε ταομξγήπ ς χμ δι αςάνε χμ απξρβέρε χμ παγί χμ
πεοι ξσρι ακόμ ρςξι υείχμ «μέ χμ» επι υει οήρεχμ, δηλαδή εί ςε μα μημ
ποξβαί μξσμ ρε απξρβέρει π ς χμ παγί χμ ρςξι υεί χμ εί ςε μα σπξλξγί ζξσμ ςι π
απξρβέρει π με 50% επί ςξσ ρσμςελερςή απϊρβερηπ γι α ςι π ςοει π (3) ποόςεπ
υοήρει π πξσ έπξμςαι ςηπ υοήρηπ μέρα ρςημ ξπξί α άουι ρε η παοαγ χγι κή
λει ςξσογί α. (1074852/16403/Γ0012/24. 9. 1999)
8. Οι απξρβέρει π πξσ αμαλξγξϋμ ρςημ ανί α ςχμ παγί χμ ρςξι υεί χμ πξσ
επι υξοηγεί ςαι βάρει αμαπςσνι ακόμ μϊμχμ (Ν. 1892/ 1990, Ν. 2601/ 1998) ή
απϊ ςημ Δσοχπαψ κή Έμ χρη, γι α ςημ ποαγμαςξπξί ηρη επεμδϋρε χμ, δεμ
αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα. Γι α ςξ λϊγξ ασςϊ,
ςα πξρά επι υξοηγήρεχμ καςαυ χοξϋμςαι ρε πί ρς χρη ςξσ λξγαοι αρμξϋ 41. 10
΄΄Δπι υξοηγήρει π πάγι χμ επεμδϋρε χμ΄΄ και ρςξ ςέλξπ κάθε υοήρηπ πξρϊ
ασς όμ ί ρξ με ςι π ςακςικέπ και ποϊρθεςεπ απξρβέρει π, πξσ δι εμεογήθηκαμ
ρςημ ανί α ς χμ παγί χμ ρςξι υεί χμ πξσ επι υξοηγήθηκε, μεςατέοεςαι ρςξμ
απξςελερμαςι κϊ λξγαοι αρμϊ 81. 10 ΄΄Έκςακςα και αμϊογαμα έρξδα΄΄ με ςημ
ει δι κϊςεοη δι άκοι ρη 81. 10. 05 ΄΄Αμαλξγξϋρεπ ρςη υοήρη επι υξοηγήρει π
πάγι χμ επεμδϋρε χμ΄΄. (1040321/10238/ ΟΞΚ. 1093/ 5. 5. 1992 εομημ.
εγκϋκλι ξπ ςξσ Ν. 1892/ 1990, 1072294/11060/Β0012/1. 10. 2004). Σα
αμ χςέοχ δεμ ι ρυϋξσμ γι α ςι π απξρβέρει π ς χμ παγί χμ ρςξι υεί χμ πξσ
επι υξοηγξϋμςαι με ςξ Ν. 3299/ 2004.
9. Πόληρη ακι μήςξσ επι υεί οηρηπ ρε εςαι οί α υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ,
ρϋμαφη ρϋμβαρηπ υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ (sal e and l ease back) και
επαμαγξοά ασςξϋ ποι μ απϊ ςη λήνη ςηπ μί ρθχρηπ.
Οι απξρβέρει π, πξσ εμεογεί επι υεί οηρη ρςξ κϊρςξπ επαμαγξοάπ ακι μήςξσ
(κςι οί ξσ), ποι μ απϊ ςη λήνη ςηπ ρϋμβαρηπ υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ (sal e
and l ease back), δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι ποξπ έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδά ςηπ μέυοι ςξσ πξρξϋ ςηπ σπεοανί απ ςξσ κςι οί ξσ γι α ςξ ξπξί ξ έςσυε
απαλλαγήπ καςά ςημ αουι κή πόληρη ςξσ ακι μήςξσ ποξπ ςημ εςαι οεί α
υοημαςξδξςι κήπ μί ρθχρηπ. (1092218/11229/Β0012/14. 10. 2005)
10. ςημ ανί α ςξσ ξι κξπέδξσ επί ςξσ ξπξί ξσ εσοί ρκξμςαι κςί ρμαςα
(δι αμεοί ρμαςα, γοατεί α κλπ.) δεμ σπξλξγί ζξμςαι απξρβέρει π. ( .ς.Δ.
362/1983 )
11. ε πεοί πς χρη μη υοηρι μξπξί ηρηπ ςξσ ακι μήςξσ ρε ρσγκεκοι μέμη
δι αυει οι ρςι κή πεοί ξδξ, δεμ αμαγμ χοί ζξμςαι απξρβέρει π. ( .ς.Δ. 4209/1985
)

12. Κςί οι α πξσ πεοι ήλθαμ ρε ςοάπεζα απϊ πλει ρςηοι αρμϊ γι α ι καμξπξί ηρη
απαι ςήρε όμ ςηπ δεμ σπϊκει μςαι ρε απξρβέρει π, ετϊρξμ δεμ
υοηρι μξπξι ξϋμςαι . ( .ς. Δ. 2798/1986 )
13. Δπί ει ρτεοθεί ραπ υοήρηπ ακι μήςξσ απϊ ςξσπ μεςϊυξσπ ρςημ εςαι οί α, δεμ
δϋμαςαι η εςαι οί α μα διεμεογήρει απξρβέρει π λϊγχ τθξοάπ ςξσ ακι μήςξσ επί
ςηπ απξςι μηθεί ραπ ανίαπ ςηπ ει ρτεοϊμεμηπ υοήρηπ. Αμαγμ όοι ρη ρςξ
παοελθϊμ δεμ δερμεϋει ςημ τξοξλξγι κή αουή. ( .ς.Δ. 762/1983 )
14. Η αμαπϊρβερςη ανί α καςεδατι ρθέμςξπ κςι οί ξσ δεμ αμαγμ χοί ζεςαι ποξπ
έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα. ( ΚΥΔ, άοθοξ 31, παο. 1, πεο. η΄).

68 Οοξβλέ φει π εκμεςαλλεύρε χπ

ΔΘ ΔΘ ΙΔΡ ΟΔΠΘ ΟΩΡΔΘ Ρ

1. Γι α μα αμαγμ χοι ρςεί έμα ένξδξ ή μι α δαπάμη χπ εκπερςέα απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα ποέπει μα εί μαι :
α. «βεβαί α», δηλαδή μα μημ ςελεί σπϊ αί οερη ή ποξθερμί α, και
β. «εκκαθαοι ρμέμη», δηλαδή ςα πξρά ασς όμ μα εί μαι ποξρδι ξοι ρμέμα
(ξοι ρςι κά).
Σξ ένξδξ ή η ζημί α, λξι πϊμ, πξσ καςαυ χοεί ςαι ρε βάοξπ ς χμ απξςελερμάς χμ
ςηπ υοήρε χπ (λ/ρμξί : 68 «ποξβλέ φει π εκμεςαλλεϋρε χπ» ή 83 «ποξβλέ φει π
γι α έκςακςξσπ κι μδϋμξσπ») σπϊ ςϋπξ ποξβλέφε χπ, δεμ αμαγμ χοί ζεςαι χπ
δαπάμη εκπερςέα απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα καςά ςη υοήρη πξσ ρυημαςί ζεςαι
η ποϊβλε φη. Οι μϊμεπ ποξβλέ φει π πξσ αμαγμχοί ζξμςαι εί μαι ασςέπ πξσ
ποξβλέπξμςαι απϊ οηςέπ τξοξλξγι κέπ δι αςάνει π και ρςημ έκςαρη πξσ
καθξοί ζξσμ ξι δι αςάνειπ ασςέπ. Οι ποξβλέ φει π πξσ αμαγχμοί ζξμςαι εί μαι :
- Σχμ πξρόμ ς χμ ποξβλέ φε χμ γι α απξζημί χρη ποξρχπι κξϋ λϊγχ ενϊδξσ
απϊ ςημ σπηοερί α, πξσ ρυημαςί ζξμςαι ρςξ ςέλξπ κάθε δι αυει οι ρςι κήπ υοήρηπ
και καλϋπςξσμ ςι π απξζημι όρει π ποξρχπι κξϋ λϊγχ ρσμςανι ξδϊςηρηπ ςξσ
καςά ςξ επϊμεμξ έςξπ. (ΚΥΔ άοθοξ 31 Παο. 1 πεο ι ε' )
- Σξσ πξρξϋ ς χμ ποξβλέ φε χμ γι α απϊρβερη επι ρταλ όμ απαι ςήρε χμ. ( ΚΥΔ
άοθοξ 31 Παο. 1 πεο θ' )

Οοξβλέ φει π γι α απόρβερη επι ρταλ ώμ απαι ςήρε χμ. Σξ πξρϊ ςηπ
ποϊβλε φηπ ασςήπ σπξλξγί ζεςαι ρε πξρξρςϊ μι ρϊ ςξι π εκαςϊ (0, 5%) επί ςηπ
αμαγοατϊμεμηπ ανί απ ρςα ςι μξλϊγι α πόληρηπ ή παοξυήπ σπηοερι όμ ποξπ
επι ςηδεσμαςί επ, μεςά ςημ αταί οερη: αα) ς χμ επι ρςοξτόμ ή εκπς όρε χμ, ββ)
ςηπ ανί απ ς χμ πχλήρεχμ ή παοξυήπ σπηοερι όμ ποξπ ςξ Δημϊρι ξ, δήμξσπ και
κξι μϊςηςεπ, δημϊρι επ επι υει οήρει π, ξογαμι ρμξϋπ ή επι υει οήρει π κξι μήπ
χτέ λει απ και μξμι κά ποϊρχπα δημξρί ξσ δι καί ξσ και γγ) ςξσ ει δι κξϋ τϊοξσ
καςαμάλ χρηπ πεςοελαι ξει δόμ, ςξσ τϊοξσ καςαμάλ χρηπ καπμξϋ και λξι πόμ
τϊο χμ πξσ εμπεοι έυξμςαι ρςημ ςι μή πόληρηπ.
Οι αμ όμσμεπ υοημαςι ρςηοι ακέπ εςαι οεί επ παοξυήπ επεμδσςι κόμ σπηοερι όμ
σπξλξγί ζξσμ ςημ ποϊβλε φη επί ςηπ ανί απ ςηπ ποξμήθει απ πξσ αμαγοάτεςαι
ρςα πι μακί δι α, ςα ξπξί α εκδί δξσμ ποξπ επι ςηδεσμαςί επ ή ι δι όςεπ, και με ςημ
ποξωπϊθερη ϊςι ρε ασςά αμαγοάτξμςαι ςα ρςξι υεί α, πξσ ξοί ζξμςαι απϊ ςι π
δι αςάνει π ςξσ Κ. Β. .
Δι δι κά γι α ςι π επι υει οήρει π ρςαθεοήπ και κι μηςήπ ςηλε τχμί απ, ςι π
επι υει οήρει π ϋδοεσρηπ - απξυέςεσρηπ, ςι π επι υει οήρει π παοαγ χγήπ
ηλεκςοι κήπ εμέογει απ, ςι π επι υει οήρει π εκμεςάλλεσρηπ ρσμδοξμηςι κόμ
ςηλεξπςι κόμ ρςαθμόμ, καθόπ και ςι π επι υει οήρει π δι αμξμήπ και παοξυήπ
τσρι κξϋ αεοί ξσ, ςξ πξρϊ ςηπ ποϊβλε φηπ σπξλξγί ζεςαι με πξρξρςϊ έμα ςξι π
εκαςϊ (1%) επί ςηπ ανίαπ ς χμ αγαθ όμ ή σπηοερι όμ ή ρσμδοξμηςι κόμ πξσ
αμαγοάτεςαι ρςα εκδι δϊμεμα, ρϋμτχμα με ςιπ δι αςάνει π ςξσ Κ. Β. . ρςξι υεί α
ποξπ επι ςηδεσμαςί επ ή ι δι όςεπ, με εναί οερη ασς ά πξσ εκδί δξμςαι ποξπ ςξ
Δημϊρι ξ, δήμξσπ και κξι μϊςηςεπ, δημϊρι επ επι υει οήρει π, ξογαμι ρμξϋπ ή
επι υει οήρει π κξι μήπ χτέλει απ και μξμι κά ποϊρχπα δημξρί ξσ δι καί ξσ.
Ομξί χπ, σπξλξγί ζεςαι ποϊβλε φη με πξρξρςϊ έμα ςξι π εκαςϊ (1%) επί ςηπ
αμαγοατϊμεμηπ ρςι π απξδεί νει π λι αμι κήπ πόληρηπ ανί απ, η ξπξί α ποξκϋπςει
απϊ λι αμι κέπ πχλήρει π δι αοκόμ καςαμαλ χςι κόμ αγαθ όμ με πί ρς χρη πξσ
πεοι λαμβάμξμςαι ρςξσπ με αοι θμϊ 501 - 503, 521 - 528 και 721 - 726
κ χδι κξϋπ ει δόμ και σπηοερι όμ ςηπ έοεσμαπ ξι κξγεμει ακόμ ποξωπξλξγι ρμόμ
ς χμ ες όμ 1993 - 1994 ςηπ Δ. . Τ. Δ., με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ρςι π απξδεί νει π
ασςέπ αμαγοάτεςαι διακεκοι μέμα ςξ εί δξπ, η πξρϊςηςα και η ανί α ςχμ
ρσγκεκοι μέμ χμ αγαθ όμ.
Σξ πξρϊ ς χμ χπ άμ χ ποξβλέ φε χμ γι α κάθε δι αυει οι ρςι κή υοήρη,
ρσμαθοξι ζϊμεμξ με ςξ πξρϊ ςηπ ποϊβλε φηπ πξσ έγι με ρε ποξγεμέρςεοεπ
δι αυει οι ρςι κέπ υοήρει π και η ξπξί α εμταμί ζεςαι ρςα ςηοξϋμεμα βι βλί α ςηπ
επι υεί οηρηπ, δεμ μπξοεί μα σπεοβεί ςξ πξρξρςϊ ςοι άμςα ςξι π εκαςϊ (30%) ςξσ
ρσμξλι κξϋ υοε χρςι κξϋ σπξλξί πξσ ςξσ λξγαοι αρμξϋ «Πελάςεπ», ϊπχπ ασςϊ
εμταμί ζεςαι ρςημ απξγοατή ςέλξσπ υοήρηπ. Γι α ςξμ σπξλξγι ρμϊ ςξσ
υοε χρςι κξϋ σπξλξί πξσ ς χμ πελας όμ δεμ πεοι λαμβάμξμςαι ςσυϊμ σπϊλξι πα
πξσ ατξοξϋμ ςξ Δημϊρι ξ, δήμξσπ ή κξι μϊςηςεπ, δημϊρι επ επι υει οήρει π,
ξογαμι ρμξϋπ ή επι υει οήρει π κξι μήπ χτέλει απ και μξμι κά ποϊρχπα δημξρί ξσ
δι καί ξσ. Η έκπς χρη ςηπ δαπάμηπ ασςήπ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ς χμ
επι υει οήρε χμ εμταμί ζεςαι ρςα ςηοξϋμεμα βι βλί α ασς όμ ρε ει δι κϊ
λξγαοι αρμϊ «Ποξβλέ φει π γι α απϊρβερη επι ρταλ όμ απαι ςήρε χμ». Η
ρυημαςι ζϊμεμη χπ άμ χ ποϊβλε φη υοηρι μξπξι εί ςαι γι α ςημ απϊρβερη
(δι αγοατή) πελας όμ ξι ξπξί ξι εί μαι αμεπί δεκςξι εί ρποανηπ.

Γι α ςξσπ πελάςεπ πξσ δι αγοάτξμςαι και γι α ςξσπ ξπξί ξσπ δεμ έυξσμ αρκηθεί
έμδι κα μέρα, η επι υεί οηρη σπξυοεξϋςαι μα γμ χρςξπξι εί ρε ασςξϋπ ϊςι
δι έγοαφε ςημ επι ρταλή απαί ςηρη ςηπ, ετϊρξμ ςξ πξρϊ ςηπ επι ρταλξϋπ
απαί ςηρηπ, αμά πελάςη, σπεοβαί μει ςα υί λι α (1.000) εσοό. Δπί ρηπ, γι α ςξσπ
πελάςεπ ς χμ ξπξί χμ ξι απαι ςήρει π δι εγοάτηραμ ρϋμτχμα με ςα πι ξ πάμ χ, η
επι υεί οηρη ρσμςάρρει ρσγκεμςοχςι κή καςάρςαρη με πλήοη ρςξι υεί α γι α ςξμ
καθέμα, ρςημ ξπξί α αμαγοάτξμςαι ςξ ξμξμαςεπόμσμξ ή η επχμσμί α, ςξ
επάγγελμα, η δι εϋθσμρη, η δημϊρι α ξι κξμξμι κή σπηοερί α και ξ αοι θμϊπ
τξοξλξγι κξϋ μηςοόξσ ςξσ πελάςη, καθόπ και ςξ δι αγοατέμ πξρϊ. Η πι ξ
πάμ χ καςάρςαρη σπξβάλλεςαι ρςημ αομϊδι α γι α ςη τξοξλξγί α ςηπ
επι υεί οηρηπ Δ. Ο. Τ. ρε ςοί α (3) αμςί γοατα, μέυοι ςη λήνη ςηπ ποξθερμί απ, η
ξπξί α ξοί ζεςαι απϊ ςξ άοθοξ 20 ςξσ Ο. Δ. 186/ 1992( ΥΔΚ 84 Α' ).
Οέοαμ ςηπ ρυημαςι ζόμεμηπ καςά ςα αμ χςέοχ ποόβλε φηπ, καμέμα άλλξ
πξρό δεμ αμαγμ χοί ζεςαι ποξπ έκπς χρη από ςα ακαθάοι ρςα έρξδα γι α
απόρβερη επι ρταλ ώμ απαι ςήρε χμ. Δναι οεςι κά, αμ ρε κάπξι α
δι αυει οι ρςι κή υοήρη ςξ πξρό ς χμ ποάγμαςι επι ρταλ ώμ απαι ςήρεχμ, γι α
ςι π ξπξί επ έυξσμ εναμςληθεί όλα ςα έμδι κα μέρα, εί μαι μεγαλύςεοξ
εκεί μξσ πξσ ποξκύπςει από ςημ εταομξγή ςξσ αμςί ρςξι υξσ πξρξρςξύ
ποόβλε φηπ, ςξ επι πλέξμ πξρό πξσ δεμ καλύπςεςαι από ςη ρυημαςι ρθεί ρα
ποόβλε φη, μπξοεί μα απξρβερθεί ρςη δι αυει οι ρςι κή ασςή υοήρη με
ξοι ρςι κέπ εγγοατέπ. ξ πξρό ςηπ ποόβλε φηπ πξσ εμταμί ζεςαι ρςξ
λξγαοι αρμό 44. 11 «Οοξβλέ φει π γι α επι ρταλεί π απαι ςήρει π» δεμ
σπόκει ςαι ρε τξοξλξγί α ει ρξδήμαςξπ, εκςόπ και αμ ρςξ ςέλξπ κάθε
πεμςαεςί απ, αουήπ γεμξμέμηπ από ςη δι αυει οι ρςι κή πεοί ξδξ 2005
στί ρςαςαι ρςξμ χπ άμχ λξγαοι αρμό σπόλξι πξ λόγ χ μη επαληθεύρε χπ
ς χμ ποξβλέ φε χμ με επι ρταλεί π απαι ςήρει π. ξ σπόλξι πξ ασςό πξρό
μεςατέοεςαι ρςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςηπ επόμεμηπ δι αυει οι ρςι κήπ
πεοι όδξσ, σπξκεί μεμξ ρε τξοξλξγί α με ςιπ γεμι κέπ
δι αςάνει π. ( ρυ. απϊταρηΟΞΚ. 1029/ 17. 2. 2006)
Δι δι κά γι α ςξμ σπξλξγι ρμϊ ς χμ καθαοόμ κεοδόμ ς χμ επι υει οήρε χμ πξσ
εκμεςαλλεϋξμςαι επι βαςι κά ασςξκί μηςα δημϊρι απ υοήρηπ επι ςοέπεςαι γι α ςημ
κάλσφη επι ρταλ όμ απαι ςήρε χμ πελας όμ ςξσπ μα εμεογεί ςαι έκπςχρη δϋξ
ςξι π εκαςϊ (2%) επί ς χμ ακαθάοι ρς χμ ερϊδχμ ςξσπ.

2. ( Ρημεί χρη: Ατξοά μόμξ ςι π υοήρει π 2003- 2004 και ςξ παοαθέςξσμε γι α
πληοξτξοι ακξύπ λόγξσπ). ε πεοί πς χρη πξσ ρε μί α δι αυει οι ρςι κή υοήρη ξι
ποάγμαςι αμεπεί δεκςεπ εί ρποανηπ απαι ςήρει π έρς χ και αμ εί υαμ ποξέλθει
απϊ ςελερί δι κεπ δι καρςι κέπ απξτάρει π εί μαι μεγαλϋςεοεπ ς χμ
ρυημαςι ρθει ρόμ ποξβλέ φε χμ, η επι υεί οηρη δεμ έυει ςη δσμαςϊςηςα μα
εκπέρει τξοξλξγι κά απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ ςξ μέοξπ εκεί μξ ς χμ
απαι ςήρε χμ πξσ δεμ μπξοεί μα καλστθεί με ςι π ποξβλέ φει π.
(1018050/189/ ΟΞΚ. 1042/ 8. 2. 1993 εομημ. εγκϋκλι ξπ ςξσ Ν. 2065/ 1992,
1033015/10422/Β0012/9. 5. 2000, 1063340/10300/Β0012/19. 5. 1993). ΟΞΚ. 102
9/ 17. 2. 2006 [ Αμςί θεςα ρύμτχμα με
ςημ 1021545/ 10299/Β0012/ 27. 6. 2008Δταομξγή ς χμ δι αςάνε χμ ςηπ πεο. θ
ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 31 ςξσ Κ. Υ. Δ..] ξοί ζεςαι ϊςι:
"εςαι οεί α δϋμαςαι μα ποξβεί ρε απϊρβερη ς χμ πι ξ πάμ χ επι ρταλ όμ
απαι ςήρε όμ ςηπ καςά ςξ μέοξπ πξσ δεμ καλϋπςξμςαι με ςημ ε ταομξγή ςξσ
ρσμςελερςή 0, 5% επί ςχμ πχλήρε χμ ( ρυημαςι ρθεί ρα ποϊβλε φη), ετϊρξμ
έυξσμ εναμςληθεί ϊλα ςα έμδι κα μέρα και έυξσμ ςηοηθεί ϊρα έυξσμ γί μει
δεκςά απϊ ςη Δι ξί κηρη ποι μ απϊ ςημ έμαονη ιρυϋξπ ς χμ δι αςάνε χμ ςξσ
μ. 2065/ 1992, δι άρςημα καςά ςξ ξπξί ξ ί ρυσε η απϊρβερη επι ρταλ όμ
απαι ςήρε χμ μέρχ ξοι ρςι κόμ εγγοατόμ."
3. Οι επι υει οήρει π δεμ δι και ξϋμςαι μα ρυημαςίζξσμ ποϊβλε φη γι α απϊρβερη
επι ρταλ όμ απαι ςήρε χμ επί ς χμ εγγσήρε χμ επι ρςοξτήπ μη ςι μξλξγημέμ χμ
ει δόμ ρσρκεσαρί απ πξσ ελάμβαμαμ απϊ ςξσπ πελάςεπ ςξσπ.
(1105432/10496/Β0012/30. 9. 1993)
4. Σξ πξρϊ ποϊβλε φηπ απξςί μηρηπ ρσμμεςξυ όμ ρε αλλξδαπή εςαι οεί α πξσ
ρυημάςι ρε ημεδαπή αμόμσμη εςαι οεί α, δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα
έρξδά ςηπ. ( 1042514/10593/ Β0012/ 2. 5. 2008)
5. ε πεοί πς χρη δι εμέογει απ πλει ρςηοι αρμξϋ ρε βάοξπ ςηπ πεοι ξσρί απ ςξσ
ξτει λέςη (εί ςε καςά ςη δι αδι καρί α αμαγκαρςι κήπ εκςέλερηπ εί ςε ρσμεπεί α μη
επι ςεϋνε χπ πς χυεσςι κξϋ ρσμβι βαρμξϋ), η απαί ςηρη ςηπ επι υεί οηρηπ
θε χοεί ςαι ποάγμαςι επι ρταλήπ και αμεπί δεκςη εί ρποανηπ, ετϊρξμ απϊ ςξ
εκπλει ρςηοί αρμα δεμ καςέρςη δσμαςή η ι καμξπξί ηρη ςηπ απαί ςηρηπ ασςήπ.
ςημ πεοί πς χρη ασςή ποέπει μα ποξρκξμί ζεςαι αμςί γοατξ ςξσ Πί μακα
καςάςανηπ ή δι αμξμήπ απϊ ρσμβξλαι ξγοάτξ πξσ ξοί ρςηκε γι α ςξμ
πλει ρςηοι αρμϊ ςηπ πεοι ξσρί απ ςξσ ξτει λέςη, απϊ ςξμ ξπξί ξ μα ποξκϋπςει η
μη ι καμξπξί ηρη ςξσ δαμει ρςή απϊ ςξ εκπλει ρςηοί αρμα.
(1111373/13303/Β0012/ΟΞΚ. 1133/ 11. 12. 2003 ΑΤΟΟ, ΟΞΚ. 1005/14. 1. 200
5)
6. Η ποϊβλε φη γι α απξζημί χρη ποξρχπι κξϋ, δεμ ποέπει μα νεπεομά ςξ πξρϊ
πξσ ατξοά μϊμξ ςξ ποξρχπι κϊ πξσ ποϊκει ςαι μα ρσμςανι ξδξςηθεί κας ά ςημ
επϊμεμη υοήρη ( πεο. ιε § 1 άοθοξσ 31).

ΞΛΑΔΑ 7η: ΞΠΓΑΜΘ ΙΑ ΔΡΞΔΑ ΙΑ' ΔΘ ΔΞΡ
1. Δκπς όρει π ρε πελάςεπ λϊγχ ποαγμαςξπξί ηρηπ πχλήρε χμ πάμ χ απϊ έμα
ρσγκεκοι μέμξ ελάυι ρςξ ϊοι ξαπξςελξϋμ μει χςι κϊ ρςξι υεί ξ ς χμ ακαθαοί ρς χμ
ερϊδχμ ςηπ υοήρε χπ εμςόπ ςηπ ξπξί απ ποαγμαςξπξι ήθηκαμξι πχλήρει π γι α
ςι π ξπξί επ υξοηγήθηκαμ ξι εκπς όρει π, καθϊρξμ η παοξυή ςξσπ δεμ ςελεί σπϊ
αμαβληςι κή αί οερη ή ποξθερμί α. (1047625/370/0015/15. 7. 1999).
Δναί οερη : Οι ταομακεσςι κέπ επι υει οήρει π πξσ εμπί πςξσμ ρςημ οϋθμι ρη ς χμ
ξτει λόμ ςξσ Δλλημι κξϋ Δημξρί ξσ με βάρη ςξ άοθοξ 17 ςξσ μ. 3301/2004,
έυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα εκπέρξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ςξσπ ςι π
δι εμεογηθεί ρεπ κοαςήρει π σπέο ςξσ Δημξρί ξσ ( Μ. Σ. Π. Τ.), καςά ςημ ενϊτληρη
ς χμ πι ξ πάμ χ οσθμι ζϊμεμ χμ ξτει λόμ, εί ςε ετάπαν εί ςε ι ρϊπξρα ρε ςοει π
ρσμευεί π υοήρει π, αουήπ γεμξμέμηπ απϊ ςη υοήρη πξσ ατξοά ι ρξλξγι ρμξϋπ
πξσ κλεί μξσμ με 31 Δεκεμβοί ξσ 2005 και μεςά. ( ΟΞΚ. 1056/ 23. 2. 2007)
2. Αμαμϊοτχρη δαπαμόμ λϊγχ ϋπαονηπ ατξοξλξγής χμ ερϊδχμ
Αμ μεςανϋ ς χμ ερϊδχμ ςηπ επι υεί οηρηπ ρσμπεοι λαμβάμξμςαι ατξοξλϊγηςα
έρξδα ή έρξδα πξσ τξοξλξγξϋμςαι με ει δι κϊ ςοϊπξ και ενάμςληρη ςηπ
τξοξλξγι κήπ σπξυοέ χρηπ ή έρξδα απϊ μεοί ρμας α και κέοδη απϊ ημεδαπέπ
εςαι οί επ, ςϊςε ποέπει μα γί μει αμαμϊοτχρη ςχμ δαπαμ όμ ςηπ, καςά:
α. Σξ 5% ς χμ ερϊδχμ ασς όμ, με αμ ός αςξ ϊοι ξ ςξ 20% ς χμ ρσμξλι κόμ πάρηπ
τϋρηπ δαπαμ όμ ςηπ επι υεί οηρηπ
β. Σξ πξρϊ ς χμ υοε χρςι κόμ ςϊκχμ πξσ αμαλξγξϋμ ρςα έρξδα ασςά
Τπξυοέ χρη αμαμϊοτχρηπ υοε χρςι κόμ ςϊκχμ δεμ σπάουει γι α ςι π
ςοαπεζι κέπ επι υει οήρει π και η αμαμϊοτχρη ςξσ 5% ς χμ πι ξ πάμ χ ερϊδχμ
πεοι ξοί ζεςαι μϊμξ ρςα έρξδα απϊ μεοί ρμαςα.
ΞΛΑΔΑ 8η
81 ΔΙΑΙΑ ΙΑΘ ΑΜΞΠΓΑΜΑ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΑ

ΓΔΜΘ ΙΑ
Δκπί πςει η ζημί α πξσ ποαγμαςξπξι ήθηκε απϊ τθξοά, απόλει α ή σπξςί μηρη
κε ταλαί ξσ. Ποξκει μέμξσ γι α ακί μηςα, γι α ςξμ σπξλξγι ρμϊ ςηπ ζημί απ ασς όμ,
χπ ςι μή πόληρηπ δεμ δϋμαςαι μα λητθεί πξρϊ μι κοϊςεοξ ςηπ ανί απ, ϊπχπ
ασςή ποξρδι ξοί ζεςαι ρϋμτχμα με ςι π δι αςάνειπ πεοί τξοξλξγί απ
μεςαβι βάρε χπ ακι μήςχμ. Δι δι κά, η αμαπϊρβερςη ανί α καςεδατι ρθέμς χμ
κςι οί χμ ςηπ επι υεί οηρηπ δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα ασςήπ.
( παο. 1 , άοθοξσ 31 ςξσ Ν. 2238/ 1994 ).
Γι α ςι π ρσμαλλαγμαςι κέπ δι ατξοέπ, πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςη μεςαςοξπή ρε
δοαυμέπ καςά ςημ απξγοατή ς χμ πεοι ξσρι ακ όμ ρςξι υεί χμ ςηπ ποξηγξσμέμηπ
παοαγοάτξσ, ε ταομϊζξμςαι ξι δι αςάνει π πξσ ακξλξσθξϋμ, καςά πεοί πς χρη:

α) Οι ρσμαλλαγμαςι κέπ δι ατξοέπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ πληοχμή και ςημ
απξςί μηρη ρε δοαυμέπ ς χμ σπξυοε όρε χμ απϊ πι ρς όρει π ή δάμει α ρε νέμξ
μϊμι ρμα, πξσ υοηρι μξπξι ήθηκαμ απξκλει ρςικά γι α ςημ απϊκςηρη πάγι χμ
πεοι ξσρι ακόμ ρςξι υείχμ ( αγξοά, καςαρκεσή, εγκαςάρςαρη), καςαυ χοξϋμςαι
ρε λξγαοι αρμϊ πξλσεςξϋπ απϊρβερηπ. Η απϊρβερη ς χμ δι ατξοόμ ασς όμ
δι εμεογεί ςαι χπ ενήπ:
αα) Οι υοε χρςι κέπ ρσμαλλαγμαςι κέπ δι ατξοέπ, καςά πί ρς χρη ή δάμει ξ, μεςά
απϊ ρσμφητι ρμϊ ςσυϊμ πι ρς χςι κόμ ρσμαλλαγμαςι κόμ δι ατξοόμ, ρϋμτχμα
με ςημ πι ξ κάς χ σπξπεοί πς χρη αβ' , απξρβέμξμςαι αμάλξγα με ςημ σπϊλξι πη
καμξμι κή υοξμι κή δι άοκει α ςηπ πί ρς χρηπ ή ςξσ δαμεί ξσ. Η εςήρι α απϊρβερη
ςξσ σπϊλξι πξσ ςξσ λξγαοι αρμξϋ πξλσεςξϋπ απϊρβερηπ, καςά πί ρςχρη ή
δάμει ξ, εί μαι ί ρη με ςξ πηλί κχμ ςηπ δι αί οερηπ ςξσ σπξλξί πξσ ςξσ
λξγαοι αρμξϋ ασςξϋ κας ά ςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ με ςξμ αοι θμϊ ς χμ ες όμ απϊ
ςη λήνη ςηπ υοήρηπ ασςήπ μέυοι ςημ καμξμι κή λήνη ςηπ αμςί ρςξι υηπ πί ρς χρηπ
ή ςξσ δαμεί ξσ. Φοξμι κή πεοί ξδξπ μι κοϊςεοη ςξσ δχδεκαμήμξσ λξγί ζεςαι χπ
έςξπ. Αμ μερξλαβεί καςαρκεσαρςι κή πεοί ξδξπ η ςμημαςι κή απϊρβερη ςξσ
υοε χρςι κξϋ σπϊλξι πξσ ςξσ αμςί ρςξι υξσ λξγαοι αρμξϋ πξλσεςξϋπ απϊρβερηπ
αουί ζει απϊ ςη υοήρη μέρα ρςημ ξπξί α έληνε η καςαρκεσαρςι κή πεοί ξδξπ ή
δι ακϊπηκε η καςαρκεσή ςξσ πάγι ξσ πεοι ξσρι ακξϋ ρςξι υεί ξσ, γι α
ξπξι ξδήπξςε λϊγξ. ε πεοί πς χρη ληνι ποϊθερμ χμ πι ρς όρε χμ ή δαμεί χμ,
καςά ςξ ϊλξ ή μέοξπ ασς όμ, ςα σπϊλξι πα ς χμ αμςί ρςξι υχμ λξγαοι αρμ όμ
πξλσεςξϋπ
απϊρβερηπ, πξσ αμςι ρςξι υξϋμ ρςξ ληνι ποϊθερμξ μέοξπ, απξρβέμξμςαι ρςξ
ςέλξπ ςηπ υοήρηπ μέρα ρςημ ξπξί α ξι αμςί ρςξι υεπ πι ρς όρει π ή ςα αμςί ρςξι υα
δάμει α έγι μαμ ληνι ποϊθερμα.
αβ) Οι πι ρς χςι κέπ ρσμαλλαγμαςι κέπ δι ατξοέπ, καςά πί ρς χρη ή δάμει ξ, ρςξ
ςέλξπ ςηπ υοήρηπ μει όμξσμ ςι π υοε χρςι κέπ και ρε πεοί πς χρη πξσ δεμ
σπάουξσμ υοε χρςι κέπ ή ασςέπ σπξλεί πξμςαι ς χμ πι ρς χςι κόμ, καςά ςξ ϊλξ ή
ςξ μέοξπ πξσ δεμ ρσμφη τί ζξμςαι , μεςατέοξμςαι ρε λξγαοι αρμϊ ποϊβλε φηπ,
καςά πί ρς χρη ή δάμει ξ.
ςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ ςξ πι ρς χςι κϊ σπϊλξι πξ ςξσ πι ξ πάμ χ λξγαοι αρμξϋ
ποϊβλε φηπ καςά πί ρςχρη ή δάμει ξ, ρσμφητί ζεςαι με ςσυϊμ υοε χρςι κϊ
σπϊλξι πξ ςξσ αμςί ρςξι υξσ λξγαοι αρμξϋ πξλσεςξϋπ απϊρβερηπ. ςημ
πεοί πς χρη πξσ μεςά ςξ ρσμφητι ρμϊ ασςϊ παοαμέμει πι ρς χςι κϊ σπϊλξι πξ
ρςξ λξγαοι αρμϊ ποϊβλε φηπ, απϊ ςξ σπϊλξι πξ ασςϊ μεςατέοεςαι ρε
απξςελερμαςι κϊ λξγαοι αρμϊ ςηπ κλει ϊμεμηπ υοήρηπ ςξ μέοξπ πξσ αμςι ρςξι υεί
ρςξ πξρϊ ςηπ πί ρς χρηπ ή ςξσ δαμεί ξσ πξσ πληοόθηκε μέρα ρ' ασςήμ.
β) Οι ρσμαλλαγμαςι κέπ δι ατξοέπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ απξςί μηρη ρε
δοαυμέπ ς χμ απαι ςήρεχμ και ς χμ λξι πόμ σπξυοε όρε χμ ρε νέμξ μϊμι ρμα
καςαυ χοξϋμςαι ρε ι δι αίςεοξσπ λξγαοι αρμξϋπ ποξβλέ φε χμ καςά νέμξ
μϊμι ρμα, με παοαπέοα δι άκοι ρη ρε ποξεουϊμεμεπ απϊ βοαυσποϊθερμεπ ή
μακοξποϊθερμεπ απαι ςήρει π και σπξυοε όρει π και μεςατέοξμςαι ρε
απξςελερμαςι κξϋπ λξγαοι αρμξϋπ χπ ενήπ:

βα) Όςαμ ποξέουξμςαι απϊ βοαυσποϊθερμεπ απαι ςήρει π και σπξυοεόρει π, ςα
υοε χρςι κά σπϊλξι πα ςχμ πι ξ πάμ χ λξγαοι αρμ όμ ποξβλέ φε χμ ρςξ ςέλξπ
κάθε υοήρηπ μεςατέοξμςαι ρε απξςελερμαςι κϊ λξγαοι αρμϊ ςηπ κλει ϊμεμηπ
υοήρηπ, ςα δε πι ρς χςι κά ρε απξςελερμαςι κϊ λξγαοι αρμϊ ςηπ επϊμεμηπ
υοήρηπ,
ββ) ϊςαμ ποξέουξμςαι απϊ μακοξποϊθερμεπ απαι ςήρει π και σπξυοεόρει π,
ρςξ ςέλξπ κάθε υοήρηπ ςα υοε χρςι κά σπϊλξι πα ς χμ πι ξ πάμ χ λξγαοι αρμ όμ
ποξβλέ φε χμ μεςατέοξμςαι ρε απξςελερμαςι κϊ λξγαοι αρμϊ ςηπ κλει ϊμεμηπ
υοήρηπ, απϊ δε ςα πι ρς χςι κά σπϊλξι πα ασς όμ μεςατέοεςαι ρε
απξςελερμαςι κϊ λξγαοι αρμϊ κάθε υοήρηπ ςξ μέοξπ εκεί μξ πξσ αμςιρςξι υεί
ρςι π απαι ςήρει π και ςι π σπξυοε όρει π ρε νέμξ μϊμι ρμα πξσ ει ρποάυθηκαμ ή
πληοόθηκαμ μέρα ρςη υοήρη. ςημ πεοί πς χρη πξσ ποξηγήθηκαμ μεοι κξί
ρσμφητι ρμξί ς χμ πι ρςχςι κόμ σπξλξί πχμ ς χμ λξγαοι αρμ όμ ποξβλέ φε χμ με
υοε χρςι κέπ ρσμαλλαγμαςι κέπ δι ατξοέπ, ςξ μέοξπ ς χμ πι ρς χςι κόμ
σπξλξί πχμ πξσ μεςατέοεςαι ρε απξςελερμαςι κϊ λξγαοι αρμϊ κάθε υοήρηπ
ποξρδι ξοί ζεςαι κας'
αμαλξγί α, με βάρη ςα αουι κά σπϊλξι πα και ςα μεςά ςξσπ ρσμφητι ρμξϋπ
αμςί ρςξι υα πι ρς χςι κά σπϊλξι πα ς χμ πι ξ πάμχ λξγαοι αρμ όμ ποξβλέ φε χμ,
καςά νέμξ μϊμι ρμα,
γ) ξι ρσμαλλαγμαςι κέπ δι ατξοέπ, υοε χρςι κέπ ή πι ρς χςι κέπ πξσ ποξκϋπςξσμ
καςά ςημ απξςί μηρη ρε δοαυμέπ ς χμ υοεξγοάτχμ και ςί ςλχμ γεμι κά, ς χμ
ρςξι υεί χμ ςξσ πάγι ξσ εμεογηςι κξϋ εκςϊπ ς χμ μακοξποϊθερμχμ απαι ςήρε χμ,
ς χμ κάθε μξοτήπ απξθεμάς χμ αγαθ όμ και ςχμ δι αθέρι μχμ πεοι ξσρι ακόμ
ρςξι υεί χμ, μεςατέοξμςαι ρε απξςελερμαςι κϊ λξγαοι αρμϊ ςηπ υοήρηπ ρςημ
ξπξί α δημι ξσογήθηκαμ. ( άοθοξ 28. Ο. Δ. 186/ 1992)
ΔΘ ΔΘ ΙΔΡ ΟΔΠΘ ΟΩΡΔΘ Ρ
1. Οι ποϊρθεςξι τϊοξι και ποϊρςι μα πξσ καςαλξγί ζξμςαι ρε βάοξπ
επι υεί οηρηπ μεςά απϊ ςξ τξοξλξγι κϊ έλεγυξ, δεμ εκπί πςξσμ απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. (1107461/11298/Β0012/4. 12. 2000)
2. Σξ πξρϊ ς χμ ποξρασνήρε χμ πξσ καςέβαλε επι υεί οηρη γι α ςημ
εκποϊθερμη καςαβξλή ς χμ αρταλι ρςι κόμ ειρτξοόμ ποξπ ςξ Ι ΚΑ, δεμ
εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. (Δ.9160/1260/7. 7. 1982)
3. Η ποξραϋνηρη λϊγχ εκποϊθερμηπ καςαβξλήπ εογξδξςι κόμ ει ρτξο όμ
(γεμι κόπ) δεμ αμαγμ χοί ζεςαι γι α έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα. (
.ς. Δ. 2045/1995 )
4. Σξ πξρϊ ςηπ απξζημί χρηπ πξσ καςαβάλλει - βάρει μϊμξσ – εκμι ρθ ός οι α
επι υεί οηρη ρςξ μι ρθχςή γι α ςη λϋρη ςηπ μι ρθχςι κήπ ρυέρηπ, δεμ
εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα καςά ςξ μέοξπ πξσ σπεοβαί μει ςξ
ακαθάοι ρςξ ει ρϊδημα πξσ απξκςά απϊ ςξ ρσγκεκοι μέμξ μί ρθι ξ καςά ςξ έςξπ
καςαβξλήπ ςηπ απξζημί χρηπ. ( ΚΥΔ, άοθοξ 23, παο. 1 , πεο. ζ΄)

5. Σξ πξρϊ ςηπ απξζημί χρηπ πξσ καςαβάλλει αρταλι ρςι κή επι υεί οηρη ρε
δι και ξϋυξσπ αρταλι ρμέμ χμ ασςξκι μής χμ γι α ζημι έπ πξσ ποξνεμήθηκαμ ρςα
ασςξκί μηςα ασςά, δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδα, αμ ξι
απξζημι όρει π ασςέπ δεμ καλϋπςξμςαι απϊ μϊμι μα δι και ξλξγηςι κά πξσ
ποξβλέπξμςαι απϊ ςι π δι αςάνει π ςξσ Κ. Β. . ( ΚΥΔ, άοθοξ 31, παο. 10 ).
6. Η απξζημί χρη πξσ καςαβλήθηκε απϊ αμ όμσμη εςαι οεί α ποξπ αρταλι ρςι κή
εςαι οεί α και ρσγγεμεί π τξμεσθέμςξπ απϊ αςϋυημα πξσ ποξκάλερε, εκςϊπ
χοαοί ξσ εογαρί απ, σπάλληλϊπ ςηπ με ασςξκί μηςξ Δ.Ι.Φ. ςηπ εςαι οείαπ, δεμ
εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ. (1103545/10898/Β0012/14. 12. 2001,
1013651/10125/Β0012/23. 3. 2001).
7. Η απξζημί χρη πξσ καςαβάλλει επι υεί οηρη ρε άλλη επι υεί οηρη μεςά απϊ
δι καρςι κϊ ρσμβι βαρμϊ, λϊγχ καςαρςοξτήπ ή απόλει απ ξοι ρμέμ χμ
μηυαμημάς χμ πξσ εί υαμ παοαμεί μει ρςξ ακί μηςξ πξσ αγϊοαρε, δεμ
εκπί πςει , απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ.
(1056457/10539/Β0012/16. 7. 1999)
8. Καςαβξλή απξζημί χρηπ, επι πλέξμ ςηπ μξμί μξσ, ρςξ απξλσθέμ ποξρχπι κϊ
δεμ αμαγμ χοί ζεςαι χπ παοαγ χγι κή δαπάμη, ϊςαμ απξλϋεςαι ϊλξ ςξ
ποξρχπι κϊ και η επι υεί οηρη δι ακϊπςει ςημ επι υει οημαςι κή ςηπ
δοαρςηοι ϊςηςα. ( .ς.Δ. 3455/1995 )
9. Οι επι υει οήρει π πξσ ςηοξϋμ βι βλί α Β΄ καςηγξοί απ ςξσ Κ. Β. . δεμ δϋμαμςαι
μα εκπέρξσμ απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ απαι ςήρει π πξσ δι αγοάτηκαμ
κας' εταομξγή ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ μ. 1892/ 1990, παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι η
δι αγοατή έγι με με δι καρςι κή απϊταρη, καθϊρξμ, δεμ ρυημαςί ρςηκε η
ξοι ζϊμεμη απϊ ςι π δι αςάνει π ποϊβλε φη επι ρταλ όμ απαι ςήρε χμ η ξπξί α
απξςελεί ποξωπϊθερη γι α ς χμ έκπς χρη ς χμ πξρόμ
ασς όμ.( 1020335/ 128/0015/ 13. 6. 2008)
10. Δπι πλέξμ, ξι πξι μικέπ οήςοεπ, ςα ποϊρςι μα και ξι υοημαςι κέπ πξι μέπ πξσ
επι βάλλξμςαι εναι ςί απ αθεςήρε χπ ρσμβαςι κόμ σπξυοε όρε χμ ς χμ
επι υει οήρε χμ ή παοαβάρε χμ δι αςάνε χμ μϊμξσ κλπ., δεμ αμαγμ χοίζξμςαι
ποξπ έκπς χρη απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςξσπ. ςημ πεοί πς χρη ασςή, δεμ
εμπί πςξσμ ξι ςϊκξι σπεοημεοί απ, καθϊρξμ με ςι π δι αςάνει π ςξσ ποός ξσ
εδατί ξσ ςηπ πεοί πς χρηπ δ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 31 ςξσ Κ. Υ. Δ
εκπί πςξσμ ϊλξι ξι ςϊκξι υχοί π μα γί μεςαι δι άκοι ρη χπ ποξπ ςξ εί δξπ ς χμ
ςϊκχμ ( ρσμβαςι κξί ή σπεοημεοί απ)
(1003821/10037/Β0012/ΟΞΚ. 1005/ 14. 1. 2005 Α. Τ. Ο., ΚΥΔ, άοθοξ 23,
παο. 17)

11. Σξ υοημαςι κϊ έλλειμμα ςαμεί ξσ επι υεί οηρηπ, ετϊρξμ εί μαι βέβαι ξ και
ξοι ρςι κϊ όρςε μα μη γεμμι έςαι αμτι βξλί α ρυεςι κά με ςημ ϋπαονη και ςημ
έκςαρή ςξσ, ςξ ξπξί ξ ϊμ χπ αμςι ρςαθμί ζεςαι απϊ απαί ςηρη ςηπ επι υεί οηρηπ
καςά ξοι ρμέμξσ ποξρόπξσ ( π. υ. απϊ ςξμ σπάλληλξ πξσ ςξ καςαυοάρςηκε)
έμαμςι ςξσ ξπξί ξσ γεμμι έςαι έμμξμξ δι καί χμα ςηπ επι υεί οηρηπ μα απαι ςήρει
ςημ εί ρποανη ςξσ πξρξϋ, δεμ εκπί πςει απϊ ςα ακαθάοι ρςα έρξδά ςηπ,
καθϊρξμ ρςημ πεοί πς χρη ασςή η απόλει α ςξσ κε ταλαί ξσ αμςι ρςαθμί ζεςαι
απϊ ςη μϊμι μη απαί ςηρη ςηπ δι εκδί κηρηπ ςξσ καςαυοαρθέμςξπ πξρξϋ.
(1009691/10108Β0012/19. 4. 1995)
12. Η ςι μή πόληρηπ πξσ λήτθηκε σπϊφη γι α ςξμ σπξλξγι ρμϊ ςηπ ζημι άπ απϊ
πόληρη ακι μήςξσ δεμ ποέπει μα εί μαι μι κοϊςεοη, απϊ ασςή πξσ
ποξρδι ξοί ζεςαι ρϋμτχμα με ςι π δι αςάνει π πεοί τξοξλξγί απ μεςαβι βάρε χπ
ακι μής χμ. Σσυϊμ δι ατξοά δεμ εκπί πςει τξοξλξγι κά. ( πεο. η § 1 άοθοξσ 31).
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ΔΘ ΔΘ ΙΔΡ ΟΔΠΘ ΟΩΡΔΘ Ρ
Η ποϊβλε φη η ξπξί α ρυημαςί ρθηκε ςημ πεοί ξδξ 2005- 2009 και δεμ έυει
υοηρι μξπξι ηθεί γι α διαγοατέπ απαι ςήρε χμ απϊ επι ρταλεί π πελάςεπ ποέπει
μα μεςατεοθεί ρςα έρξδα ςηπ υοήρηπ 2010.

Κξι πέπ πεοι πςώρει π
1. Η τξοξλξγι κή αουή δεμ αμαγμ χοί ζει δαπάμη, ετϊρξμ απϊ ρσγκεκοι μέμα
ρςξι υεί α μπξοεί μα ρσμαυθεί καςά κξι μή πείοα, ϊςι η δαπάμη εί μαι ει κξμι κή. (
.ς. Δ. 1823/1994, .ς.Δ. 141/1993 )
2. Δαπάμη γι α εκυ όοηρη επχμσμί απ, η ξπξί α απξδει κμϋεςαι χπ ει κξμι κή,
δεμ αμαγμ χοί ζεςαι . ( .ς.Δ. 3727/1990 )
3. δεμ εκπί πςει πξρϊ εναγξοάπ πξι μήπ γι α αγξοαμξμι κή παοάβαρη. ( .ς.Δ.
2942/1988 )
4. Αμξι βή ρε αλλξδαπξϋπ ξοκχςξϋπ ελεγκςέπ δεμ εκπί πςει γι αςί δεμ ατξοά
μϊμξ ςξ σπξκαςάρςημά
ςηπ ρςημ Δλλάδα, αλλά και ςη μηςοι κή επι υεί οηρη, η ξπξί α χτελεί ςαι απϊ
ςξμ έλεγυξ ασςϊ. ( .ς.Δ. 2866/1981 )

5. Παοάμξμη ι δι ξπξί ηρη πξρξϋ απϊ σπάλληλξ, δεμ μπξοεί μα εκπέρει απϊ ςα
ακαθάοι ρςα έρξδα. Ποέπει μα απαι ςηθεί απ΄ ασςϊμ και εμ ςέλει μα
αμςι μες χπι ρςεί χπ επι ρταλήπ απαί ςηρη. ( .ς. Δ. 3035/1994 )
6. Δαπάμη επι υεί οηρηπ δεμ αμαγμ χοί ζεςαι απϊ ςη τξοξλξγι κή αουή χπ
εκπερςέα, ετϊρξμ η ςελεσςαί α δι αθέςει ρσγκεκοι μέμα ρςξι υεί α, απϊ ςα ξπξί α
εί μαι δσμαςϊ μα ρσμαυθεί καςά κξι μή πεί οα ϊςι η δαπάμη ασςή εί μαι ει κξμι κή,
δηλαδή εί ςε ϊςι δεμ καςαβλήθηκε απϊ ςημ επι υεί οηρη εί ςε ϊςι καςαβλήθηκε
μεμ, ϊυι ϊμχπ γι α ςξμ παοαγ χγι κϊ ρκξπϊ ςηπ επι υεί οηρηπ, αλλά για άλλξ μη
παοαγ χγι κϊ ρκξπϊ. ( .ς. Δ. 3727/1990 και 1823/1994 ).
7. Φοέξπ σπαλλήλ χμ πξσ δεμ αμαζηςάςαι απϊ ςημ επι υεί οηρη. Ός αμ απϊ μι α
επι υεί οηρη υαοί ζξμςαι ρςξ ποξρχπι κϊ ςηπ πξρά, πξσ ποξέουξμςαι απϊ
σπϊλξι πα δαμεί χμ ή ποξκας αβξλέπ, ςα πξρά ασςά δεμ θε χοξϋμςαι χπ
παοαγ χγι κή δαπάμη ςηπ επι υεί οηρηπ, γι αςί δεμ ποϊκει ςαι γι α δαπάμη πξσ
έυει ρυέρη με ςξ αμςι κεί μεμξ ςηπ επι υεί οηρηπ, αλλά δαπάμη απϊ υαοι ρςι κή
αι ςί α. ( .ς.Δ. 2914/1978 )

