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ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4172/2013, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ λ. 4646/2019, ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ απνδεηθλύνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα 

πιεξσκήο.  

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

40 ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄ 167), νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 4646/2019 (Α΄ 

201). 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 34, 39, 39Α, 40 θαη 67 ηνπ λ. 

4172/2013, φπσο ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄ 170), φπσο ηζρχνπλ. 

4. Σν π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 

5. Σν π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 
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6. Σελ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ππ’ αξ. Τ2/9.7.2019 (Β΄ 2901) «χζηαζε 

ζέζεσλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγψλ». 

7. Σελ ππ’ αξ. 339/18-7-2019 (Β΄3051) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

Απφζηνιν Βεζπξφπνπιν». 

8. Σελ ππ’ αξ. 1 ηεο 20.01.2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

«Δπηινγή θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ 

άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, φπσο ηζρχνπλ θαη ηελ ππ’ αξ.  5294 ΔΞ 2020/17.1.2020 

(Τ.Ο.Γ.Γ. 27) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ. 4389/2016 (Α΄ 94) «χζηαζε ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

10. Σελ ππ’ αξ. Γ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ2017 (Β΄ 968) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ», φπσο ηζρχεη. 

11. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ιεπηνκεξνχο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηηο 

δαπάλεο πνπ απνδεηθλχνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο. 

12. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.  

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Άξζξν 1 

Γεληθά  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 

4172/2013, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 4646/2019, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4646/2019, νξίδεηαη φηη, απφ ην θνξνινγηθφ 

έηνο 2020 θαη εθεμήο, νη δαπάλεο απφθηεζεο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ ζηελ εκεδαπή 

ή ζε θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ο.Υ., πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη 

θνξνινγνχκελνη, πξέπεη λα θαηαβάιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο πξνέιεπζεο. Ωο ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο ελδεηθηηθά  κεηαμχ άιισλ 

λννχληαη νη θάξηεο θαη κέζα πιεξσκήο κε θάξηεο [ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο θάξηεο, 

πξνπιεξσκέλεο θάξηεο (prepaid cards)], ε πιεξσκή κέζσ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ 

Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ λ. 4537/2018 (κεηαθνξά πίζησζεο, εληνιέο άκεζεο 

ρξέσζεο, πάγηεο εληνιέο, ηξαπεδηθέο ή ηαρπδξνκηθέο επηηαγέο), κέζσ ειεθηξνληθήο 

https://www.forin.gr/laws/law/3474/nomos-4389-2016#!/?article=41&paragraph=10&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/3474/nomos-4389-2016#!/?article=41&paragraph=10&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/3474/nomos-4389-2016#!/?article=41&paragraph=10&bn=1
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ηξαπεδηθήο (e-banking), ειεθηξνληθνχ πνξηνθνιηνχ (e-wallet), paypal θ.ιπ., θαζψο θαη ε 

θαηαβνιή κεηξεηψλ πξνο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ λ. 4537/2018 (ζε γθηζέ ή 

ζε κεράλεκα easy-pay). 

 

Άξζξν 2 

Τπνινγηζκόο απαηηνύκελνπ πνζνύ δαπαλώλ 

χκθσλα κε ηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 

4172/2013, ην απαηηνχκελν πνζφ δαπαλψλ κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο γηα θάζε 

θνξνινγηθφ έηνο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ πξαγκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο, πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή ή/θαη ζηελ αιινδαπή θαη πξνέξρεηαη απφ 

κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη απφ αθίλεηε 

πεξηνπζία θαη κέρξη είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ δαπαλψλ. 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο δελ πεξηιακβάλνληαη ην πνζφ ηεο 

εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ. 4172/2013, φπσο απηφ πξνθχπηεη 

θαηά ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο, ην πνζφ ηεο δηαηξνθήο πνπ δίδεηαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ζηνλ/ζηελ 

δηαδεπγκέλν/-ε ζχδπγν ή ζε κέξνο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο ή/θαη ζε εμαξηψκελν ηέθλν ηνπ, 

εθφζνλ απηφ θαηαβάιιεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο. Δπηπιένλ, ζηελ έλλνηα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο δελ πεξηιακβάλεηαη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4172/2013. 

Γηα ηνλ θνξνινγνχκελν ηνπ νπνίνπ είλαη θαηαζρεκέλνη έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

ινγαξηαζκνί, πιελ ηνπ αθαηάζρεηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ λ. 4254/2014 (Α΄ 85), νπνηεδήπνηε 

κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ην φξην ησλ δαπαλψλ πνπ 

πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκήο εληφο ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο πεξηνξίδεηαη ζηηο πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ζη΄  ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4172/2013 ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη δαπάλεο, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ εθάζηνηε θνξνινγηθνχ 

έηνπο θαη αθνξνχλ ζε θαηαβνιέο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ΔΝΦΗΑ, 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ βεβαίσζεο απηψλ, δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πξνζσπηθέο ή 

επαγγεικαηηθέο πξνο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ) θαη γηα 

ελνίθηα, ππεξβαίλνπλ ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο, φπσο 

απηφ νξίδεηαη κε ην παξφλ άξζξν, ηφηε ην απαηηνχκελν πνζνζηφ δαπαλψλ πεξηνξίδεηαη 

ζην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αλσηέξσ δαπάλεο έρνπλ 

θαηαβιεζεί κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο. ηα ελνίθηα πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ  πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ελνίθην θχξηαο ή/θαη δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, 
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επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ελνίθην θαηνηθίαο ησλ 

εμαξηψκελσλ ηέθλσλ ηνπ πνπ θνηηνχλ ζε άιιε πφιε. 

 

Άξζξν 3 

Καηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ πνπ απαιιάζζνληαη  

χκθσλα κε ηελ πεξ. Γ΄ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4172/2013 νη αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο 

δαπαλψλ κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο θαη δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ απνδείμεηο: 

(i) Φνξνινγνχκελνη πνπ σο ην ηέινο ηνπ εθάζηνηε θνξνινγηθνχ έηνπο έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην εβδνκεθνζηφ (70φ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  

(ii) Άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ. 

(iii) Όζνη βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

(iv) Οη θνξνινγηθνί θάηνηθνη αιινδαπήο, πνπ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηελ 

Διιάδα. 

(v) Γεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή, θαζψο 

θαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο πνπ δηαβηνχλ ή εξγάδνληαη ζηελ αιινδαπή. ηελ 

έλλνηα ηεο αιινδαπήο πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ 

Δ.Ο.Υ., φζν θαη νη ηξίηεο ρψξεο. 

(vi) Αλήιηθνη πνπ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

(vii) Οη ππεξεηνχληεο ηελ ππνρξεσηηθή ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. 

(viii) Φνξνινγνχκελνη πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζε ρσξηά κε πιεζπζκφ έσο 500 θαηνίθνπο 

θαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 3.100 θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

απνγξαθή, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο. Ωο ηνπξηζηηθνί ηφπνη νξίδνληαη 

φζνη πεξηιακβάλνληαη ζην π.δ. 899/1976, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 664/1977. 

(ix) Οη θνξνινγνχκελνη πνπ είλαη δηθαηνχρνη Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο 

(ΚΔΑ). 

(x) Οη θνξνινγνχκελνη πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε καθξνρξφληαο λνζειείαο (πέξαλ 

ησλ έμη (6) κελψλ). 

(xi) Όζνη δηακέλνπλ ζε νίθν επγεξίαο θαη ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα. 

(xii) Οη θπιαθηζκέλνη. 

Άξζξν 4 

Καηεγνξίεο δαπαλώλ 

χκθσλα κε ηελ πεξ. δ΄ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4172/2013 νη δαπάλεο 

απφθηεζεο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ην φξην δαπαλψλ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ εκεδαπή ή ζε θξάηε-κέιε 
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ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο ηνπ 

δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.: 

Οκάδα 1 (Γηαηξνθή θαη κε αιθννινχρα πνηά). 

Οκάδα 2 (Αιθννινχρα πνηά θαη θαπλφο). 

Οκάδα 3 (Έλδπζε θαη ππφδεζε). 

Οκάδα 4 (ηέγαζε), εμαηξνπκέλσλ ησλ ελνηθίσλ. 

Οκάδα 5 (Γηαξθή αγαζά, είδε λνηθνθπξηνχ θαη ππεξεζίεο). 

Οκάδα 6 (Τγεία). 

Οκάδα 7 (Μεηαθνξέο), εμαηξνπκέλεο ηεο δαπάλεο γηα ηέιε θπθινθνξίαο θαη ηεο αγνξάο 

νρεκάησλ, πιελ ησλ πνδειάησλ. 

Οκάδα 8 (Δπηθνηλσλίεο). 

Οκάδα 9 (Αλαςπρή, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο), εμαηξνπκέλεο ηεο αγνξάο ζθαθψλ, 

αεξνπιάλσλ θαη αεξνζθαθψλ. 

Οκάδα 10 (Δθπαίδεπζε). 

Οκάδα 11 (Ξελνδνρεία, θαθέ, εζηηαηφξηα). 

Οκάδα 12 (Άιια αγαζά θαη ππεξεζίεο). 

Δθφζνλ νη σο άλσ δαπάλεο απφθηεζεο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ κε ειεθηξνληθά 

κέζα πιεξσκήο θαηαβάιινληαη ζε δφζεηο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ 

δαπαλψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δφζεσλ πνπ εθθαζαξίδνληαη ζην 

νηθείν θνξνινγηθφ έηνο.  

Δηδηθά, γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ΓΔΚΟ, πνπ είλαη ζην φλνκα πξνζψπνπ δηαθνξεηηθνχ 

απφ εθείλν πνπ ηνπο εμνθιεί, νη ελ ιφγσ δαπάλεο γίλνληαη δεθηέο, εθφζνλ ην πξφζσπν 

πνπ ηηο θαηαβάιιεη είλαη θαη ν πξαγκαηηθφο ρξήζηεο ηνπ αθηλήηνπ. 

ηελ πεξίπησζε δαπαλψλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, νη νπνίεο εμνθινχληαη απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή πνιπθαηνηθίαο/ζπγθξνηήκαηνο ηδηνθηεζηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο, 

απηέο ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνπο ελνίθνπο ή ηδηνθηήηεο αλάινγα κε ην πνζφ πνπ ηνπο 

αληηζηνηρεί. 

Γηα ηνπο αζθνχληεο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ιακβάλνληαη ππφςε θαη εθείλεο νη 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, 

εθφζνλ απηέο αθνξνχλ ζε αηνκηθέο – ηδησηηθέο ηνπο δαπάλεο θαη φρη ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο θάζε θνξνινγηθφ έηνο ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη δαπάλεο 

ηνπ άξζξνπ 39Β ηνπ λ. 4172/2013, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε ππεξεζηψλ θαη αθνξνχλ 

ζηελ ελεξγεηαθή, ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ, θαζψο νη ελ ιφγσ 
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δαπάλεο εληάζζνληαη ζηελ ππννκάδα 432 (ππεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

θαηνηθίαο) ηεο νκάδαο 4 ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. Δ΄ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 λ. 4172/2013, ζηηο 

πεξηπηψζεηο θνηλψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ 

Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, νη πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο 

πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχο 

αλάινγα κε ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κέζσ απηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

πηζησηηθέο θάξηεο κε δηθαηνχρνπο θχξηα θαη πξφζζεηα κέιε. 

 

Άξζξν 5 

Απόδεημε θαηαβνιήο κε ειεθηξνληθά κέζα 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμφθιεζεο κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο ησλ ελ ιφγσ 

δαπαλψλ, γίλεηαη δεθηφ θάζε πξφζθνξν κέζν φπσο ελδεηθηηθά, θαηάζηαζε θίλεζεο 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (bank statement) ή αληίγξαθν θίλεζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, 

αλαιπηηθή εηθφλα θαξηψλ, απνδεηθηηθά θαηάζεζεο ή εμφθιεζεο, αληίγξαθν εθηχπσζεο ηεο 

ζπλαιιαγήο απφ ην ηεξκαηηθφ κεράλεκα (POS) θ.ιπ. ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπιινγή 

απνδείμεσλ. 

Σα έγγξαθα (π.ρ. θαηάζηαζε θίλεζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ) πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

εμφθιεζε ηεο δαπάλεο γηα απφθηεζε αγαζψλ θαη ιήςε ππεξεζηψλ, θπιάζζνληαη απφ 

ηνπο θνξνινγνχκελνπο κέρξη ηελ παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο γηα έιεγρν ηεο αξρηθήο δήισζεο. 

 

Άξζξν 6 

Μεηαθνξά δαπαλώλ ζε πεξίπησζε θνηλήο δήισζεο ζπδύγσλ/κεξώλ ζπκθώλνπ 

ζπκβίσζεο 

χκθσλα κε ηελ πεξ. Δ΄ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4172/2013 ην πνζφ ησλ 

δαπαλψλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο, δειψλεηαη αηνκηθά απφ 

θάζε ζχδπγν ή απφ θάζε κέξνο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο. ε πεξίπησζε θνηλήο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, φπνπ θαιχπηεηαη ην απαηηνχκελν πνζφ δαπαλψλ απφ 

νπνηνλδήπνηε εθ ησλ δχν ζπδχγσλ ή κεξψλ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο, ην ηπρφλ πιενλάδνλ 

πνζφ δχλαηαη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λα κεηαθεξζεί ζηνλ άιινλ 

ζχδπγν ή ζην άιιν κέξνο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο γηα ηπρφλ θάιπςε ηνπ απαηηνχκελνπ 

πνζνχ δαπαλψλ. ηελ θνηλή δήισζε φηαλ έλαο εθ ησλ δπν ζπδχγσλ ή κεξψλ ζπκθψλνπ 

ζπκβίσζεο αλήθεη ζηα πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο θαη εθφζνλ πξαγκαηνπνηεί 
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δαπάλεο κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο, ηφηε ην δεισζέλ πνζφ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

δχλαηαη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ λα κεηαθεξζεί ζηνλ άιιν ζχδπγν ή ζην άιιν 

κέξνο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο γηα ηπρφλ θάιπςε ηνπ ειάρηζηα απαηηνχκελνπ πνζνχ 

δαπαλψλ.  

 

Άξζξν 7 

πλέπεηεο κε θάιπςεο ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνύκελνπ πνζνύ δαπαλώλ κε 

ειεθηξνληθά κέζα 

ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιχπηεηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζφ δαπαλψλ κε 

ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ πεξ. β΄ ή ζη΄ ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο, ηφηε ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο θιίκαθαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 ή ηεο θιίκαθαο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4172/2013, πξνζαπμάλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ απαηηνχκελνπ θαη ηνπ δεισζέληνο πνζνχ 

δαπαλψλ κε ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο, πνιιαπιαζηαδφκελεο κε ζπληειεζηή είθνζη δχν 

ηνηο εθαηφ (22%).  

 

Άξζξν 8 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη γηα ηηο δαπάλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 1.1.2020 θαη κεηά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4646/2019.  

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

                                            Ο Τθππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 

 

                                                Απόζηνινο Βεζπξόπνπινο 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΑΑΓΔ 

2. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (ΓΗ..ΣΔ.ΠΛ.) - Σκήκα Δ΄ (κε 

ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Βηβιηνζήθε) 

3. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο) 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

4. Απηνηειέο Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

5.       Απνδέθηεο πίλαθα Α’ (πεξηπηψζεηο 1 θαη 4) 

5.1. Β΄ (πεξίπησζε 3, 4 θαη 5),  

5.2. Γ’ (πεξηπηψζεηο 3, 4, 5 θαη 6),  

5.3. Ε’ (πεξηπηψζεηο 1 θαη 7) 

5.4. Ζ΄(εθηφο ησλ αξηζκψλ 4,10 θαη 11 απηνχ),  

5.5. Θ΄, Η’, ΗΒ’, ΗΓ΄, ΗΓ’, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

4. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκα Α΄ 
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