
H KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής
Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δραστηριοποιείται σε 154 χώρες και περιοχές και απασχολεί
περίπου 200 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως.

To σύνθετο και συνεχώς εναλλασσόμενο φορολογικό τοπίο
δημιουργεί προβληματισμό και συχνά σύγχυση. Ιδιώτες και
επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν αποφάσεις για σύνθετα
φορολογικά θέματα.

Οι πελάτες του Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς
έχουν στο εξής την ευκαιρία, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε
χρεωστική ή πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, να
επωφεληθούν από την τεχνογνωσία της KPMG αποκτώντας
το δικό τους φορολογικό σύμβουλο σε προνομιακές τιμές.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι πελάτες του Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς,
ιδιώτες και επιχειρήσεις, αποκτούν άμεση πρόσβαση στην
ενημέρωση.

Στο υλικό που κρατάτε στα χέρια σας, οι ειδικοί της KPMG
δίνουν απαντήσεις σε καίρια φορολογικά ερωτήματα, 
σε τέσσερις κεντρικούς θεματικούς άξονες:

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 

Φορολογία εισοδήματος ελληνικής ακίνητης περιουσίας

Φορολογία  κληρονομιών

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
personalbankingpiraeus@kpmg.gr οι πελάτες της
Τράπεζας Πειραιώς μπορούν να στέλνουν τις δικές τους
ερωτήσεις για φορολογικά θέματα, τα οποία 
οι επαγγελματίες της KPMG θα απαντούν άμεσα.

Οι πελάτες του Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς
θα μπορούν να λαμβάνουν (εφόσον το επιθυμούν) την
ηλεκτρονική φορολογική έκδοση της KPMG, στην οποία
γίνεται αναλυτική ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα φορολο -
γικά θέματα που επηρεάζουν ιδιώτες και επιχειρήσεις.    

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Οι πελάτες του Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς,
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική
κάρτα της Τράπεζας, θα μπορούν να αξιοποιούν 
τις αποκλειστικές προνομιακές τιμές που ισχύουν για 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της KPMG. 

Οι πελάτες του Personal Banking θα μπορούν 
να αποστέλλουν στο personalbankingpiraeus@kpmg.gr
συγκεκριμένες προσωπικές τους ερωτήσεις ή διευκρινίσεις
επί φορολογικών θεμάτων που τους απασχολούν, 
τις οποίες η KPMG δεσμεύεται να απαντήσει ηλεκτρονικά 
ή τηλεφωνικά εντός 48 ωρών, εκτός αν το θέμα είναι
σύνθετο ή περίπλοκο, οπότε η KPMG δεσμεύεται 
να ενημερώσει για τον απαιτούμενο χρόνο επίλυσής του.
Επίσης, θα προσφέρει σε επιλεγμένους πελάτες, ειδική,
προσωπική συνάντηση, με ανώτερο στέλεχος της
φορολογικής ομάδας της KPMG.

Για το θέμα αυτό μιλήστε με τον Προσωπικό σας Συνεργάτη
ή απευθυνθείτε στους ειδικούς της KPMG.
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Ολοκλnρωμένες φορολογικές υπnρεσίες 
αποκλειστικά για πελάτες του 
Personal Banking τnς Τράπεzας Πειραιώς
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Με περισσότερα από 45 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, 
η KPMG παρέχει, μέσω 4 εταιρειών, ολοκληρωμένες
ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς
εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Απασχολεί περίπου
500 άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, στα γραφεία
της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η πλειονότητα των
οποίων διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους και σημαντική,
εξειδικευμένη εμπειρία.

Είναι πιστοποιημένη κατά το διεθνές πρότυπο 
ISO 9001:2008 από την TUV Hellas, (μέλος του ομίλου 
TUV NORD), ενώ παράλληλα διαθέτει επιπρόσθετο
εσωτερικό Διεθνές Σύστημα Ποιότητας και Σύστημα
Διαχείρισης Κινδύνων, το οποίο εφαρμόζει κατά τη διάρκεια
υλοποίησης κάθε έργου που αναλαμβάνει.

Στο χαρτοφυλάκιο της KPMG εντάσσονται, ενδεικτικά, 
οι παρακάτω φορολογικές υπηρεσίες: 

–  Προληπτική επισκόπηση ή προετοιμασία φορολογικών
δηλώσεων φυσικών προσώπων και εταιρειών.

–  Μελέτη συστημάτων αμοιβών στελεχών, καθώς επίσης 
και θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων.

–  Έρευνα και γνωμοδότηση αναφορικά με το φορολογικό
χειρισμό συγκεκριμένων συναλλαγών.

–  Σχεδιασμός σχετικά με την πίστωση φόρων που
καταβάλλονται στο εξωτερικό, προκειμένου να αξιοποιη -
θεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το ποσό των φόρων αυτών 
για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

–  Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων.

–  Έλεγχος συμβάσεων από φορολογικής πλευράς.

–  Υποστήριξη σε φορολογικές αντιδικίες.

–  Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού και συμμόρφωσης
σχετικά με ακίνητη περιουσία.

–  Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμμόρφωσης
σχετικά με φορολογία δωρεών & κληρονομιών.

–  Διαγνωστικοί έλεγχοι φορολογικής συμμόρφωσης 
της επιχείρησης.

–  Συνολική εξέταση της φορολογικής υποχρέωσης που 
θα προκύψει από την εγκατάσταση σε μια χώρα εκτός
Ελλάδας.

–  Μελέτες ελαχιστοποίησης της φορολογικής επιβάρυνσης
σε περιπτώσεις νέων συναλλαγών, συγχωνεύσεων,
μετατροπών ή άλλων αναδιοργανώσεων.

–  Φορολογικές επιπτώσεις διασυνοριακών συναλλαγών 
και επενδύσεων στο εξωτερικό.

–  Θέματα υπερτιμολογήσεων και αποφυγής διπλής
φορολογίας.

–  Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με κρίσιμα φορολογι -
κά θέματα που προκύπτουν κατά τη διασυνοριακή
καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, δικαιωμάτων, τόκων και
μερισμάτων υπό το πρίσμα των διμερών συμβάσεων και
του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου.

–  Εντοπισμός φορολογικών διατάξεων που δεν είναι
συμβατές με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις
διμερείς συμβάσεις με σκοπό τη μείωση της φορολογικής
υποχρέωσης της επιχείρησης και την αναζήτηση
αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

–  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και συμμόρφωσης 
σε σχέση με έμμεσους φόρους (φόρος χαρτοσήμου,
Φ.Π.Α. κλπ.).

Λίγα λόγια για την KPMG

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου
ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG
International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού
προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 

Το όνομα και το λογότυπο KPMG αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή
σήματα της KPMG International Cooperative ("KPMG International").
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Γενικές οδηγίες
1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου

εισοδήματος και ποια η προθεσμία υποβολής;

Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας του. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και τις 
30 Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.

2. Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική/συμπληρωμα -
τική δήλωση φόρου εισοδήματος μέσω internet;

Μόνο εφόσον οι αρχικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί και
εκκαθαριστεί μέσω internet.

3. Ποια είναι τα ποσά αυτά που μειώνουν το φόρο του
2017;

Ποσοστό 10% των δωρεών προς τους φορείς που
αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου
εισοδήματος. Περαιτέρω, ο φόρος εισοδήματος μισθωτών
υπηρεσιών για εισόδημα μέχρι των ΕΥΡΩ 20 000 μειώνεται
κατά ποσό ΕΥΡΩ 1 900 για φορολογούμενους χωρίς παιδιά,
ΕΥΡΩ 1 950 για φορολογούμενους με ένα παιδί, ΕΥΡΩ 2 000
για φορολογούμενους με δύο παιδιά και ΕΥΡΩ 2 100 για
φορολογούμενους με τρία παιδιά. Για εισόδημα από μισθούς
και συντάξεις που υπερβαίνει τις ΕΥΡΩ 20 000, το ποσό της
μείωσης μειώνεται κατά ΕΥΡΩ 10 ανά ΕΥΡΩ 1 000 εισοδήματος.

Από 1 Ιανουαρίου 2017, η εν λόγω μείωση φόρου με βάση 
τον αριθμό των τέκνων συνδέεται με συγκεκριμένο ελάχιστο
ποσοστό δαπάνης που θα πρέπει να διενεργεί κάθε φυσικό
πρόσωπο με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, ανάλογα
με το εισόδημα του. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που απαιτούνται
για την κατοχύρωση της έκπτωσης, οι οποίες θα πρέπει να
έχουν πραγματοποιηθεί μέσω πλαστικού χρήματος,
υπολογίζονται με βάση την ακόλουθη προοδευτική κλίμακα:
10% του εισοδήματος για εισόδημα έως ΕΥΡΩ 10 000, 15%
του εισοδήματος για εισόδημα από ΕΥΡΩ 10 000 έως και
ΕΥΡΩ 30 000 και 20% του εισοδήματος για το υπερβάλλον
ποσό των ΕΥΡΩ 30 000, με μέγιστο απαιτούμενο ποσό
δαπανών μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής το ποσό των
ΕΥΡΩ 30 000. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο
απαιτούμενο ποσό αποδείξεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων
πληρωμής, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% στη διαφο -
ρά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού.

4. Πότε είναι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής
της δήλωσης ακίνητης περιουσίας ( Έντυπο Ε9);

Εντός 30 ημερών από την ημέρα απόκτησης, μεταβίβασης
και κάθε άλλης μεταβολής ακίνητης περιουσίας.  

Ειδικές διατάξεις φορολογίας
1. Ποιες είναι οι κλίμακες φορολογίας εισοδήματος από

διάφορες πηγές (πχ. μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική
δραστηριότητα, ενοίκια, τόκους, μερίσματα,
δικαιώματα, υπεραξία μεταβίβασης τίτλων);

–  Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις καθώς επίσης και από επιχειρημα τική
δραστηριότητα υποβάλλεται σε φόρο με βάση την
ακόλουθη κλίμακα: 22% για φορολογητέο εισόδημα μέχρι
ΕΥΡΩ 20 000, 29% για φορολογητέο εισόδημα από
ΕΥΡΩ 20 001 έως και ΕΥΡΩ 30 000, 37% για φορο -
λογητέο εισόδημα από ΕΥΡΩ 30 001 έως 40 000 και 45%
για φορολογητέο εισόδημα άνω των ΕΥΡΩ 40 000.

–  Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με
βάση την ακόλουθη κλίμακα: 15% για εισόδημα από
ακίνητη περιουσία μέχρι το ποσό των ΕΥΡΩ 12 000, 35%
για εισόδημα από ακίνητη περιουσία από ΕΥΡΩ 12 001
έως ΕΥΡΩ 35 000 και 45% για τυχόν υπερβάλλον ποσό.

–  Με βάση την ανωτέρω κλίμακα φορολογείται και το
εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο
πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού εφόσον τα ακίνητα
εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή
οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας πλην της παροχής
κλινοσκεπασμάτων.

–  Τα μερίσματα που αποκτώνται μέσα στο φορολογικό έτος
2018 φορολογούνται με συντελεστή 15%, οι τόκοι με
συντελεστή 15%, τα δικαιώματα με συντελεστή 20%,
ενώ το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
με συντελεστή 15%.

–  Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώθηκε στον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, επιβάλλεται στο
συνολικό φορολογητέο εισόδημα και η προοδευτική
κλίμακα έχει ως εξής:

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Μάρτιος 2018

Φορολογία Εισοδήματος
Φυσικών Προσώπων01
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Συνολικό εισόδημα 
σε ΕΥΡΩ Συντελεστής

0 -   12 000 0%

12 001 -   20 000 2,20%

20 001 -   30 000 5,00%

30 001 -   40 000 6,50%

40 001 -   65 000 7,50%

65 001 - 220 000 9,00%

Από ΕΥΡΩ 22 001 και άνω 10,00%

2. Πως φορολογούνται οι εισφορές σε ομαδικά
ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά προγράμματα και
πώς το ασφάλισμα στη λήξη του προγράμματος;

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται στο πλαίσιο ομαδικών
ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων εξαιρούνται
από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία
και συντάξεις. Στη λήξη του προγράμματος, κάθε περιοδικά
καταβαλλόμενη παροχή φορολογείται με συντελεστή 15%,
ενώ για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι ΕΥΡΩ 40 000
με 10% και για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή κατά 
το μέρος που υπερβαίνει τις ΕΥΡΩ 40 000 με 20%. 
Σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς, οι παραπάνω
συντελεστές αυξάνονται κατά 50%.

3. Τι ισχύει με τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης; 
Πότε επιβάλλεται και πώς υπολογίζεται;

Επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενική δαπάνης
που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών
αυτοκινήτων (από 1 929 κυβικά μέχρι 2 500 κυβικά με
συντελεστή 5% και από 2 500 κυβικά και άνω με 13%),
αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, δεξαμενών
κολύμβησης και σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω
των 5 μέτρων (με συντελεστή 13%).

4. Τι ισχύει για το περιουσιολόγιο στη Ελλάδα; 
Ποιοι έχουν υποχρέωση και τι πρέπει να δηλώνεται;

Η συγκρότηση περιουσιολογίου έχει ψηφισθεί από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 2010. Στο περιουσιολόγιο
περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη,
εναέρια μέσα μεταφοράς, μετοχές, εταιρικά μερίδια και
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Όλα τα φυσικά πρόσωπα
(φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος) έχουν υποχρέωση
συμμόρφωσης (η απόφαση Υπουργού Οικονομικών με την
οποία θα καθοριστούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την
εφαρμογή δεν έχει εκδοθεί ακόμη).

Φορολογική κατοικία και παραδείγματα
1. Πότε ένας φορολογούμενος θεωρείται φορολογικός

κάτοικος Ελλάδος και πώς φορολογείται;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή
την κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο
των ζωτικών του συμφερόντων ή είναι προξενικός ή διπλω-
ματικός ή δημόσιος λειτουργός ή δημόσιος υπάλληλος με 
ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή, καθώς 
επίσης και όποιος βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για 

χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, θεωρείται
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Ο Έλληνας φορολογικός
κάτοικος φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του, 
με δυνατότητα πίστωσης φόρου αλλοδαπής, ενώ ο μόνιμος
κάτοικος εξωτερικού φορολογείται μόνο για το εισόδημα
που προκύπτει στην Ελλάδα (μέσα σε ορισμένο φορολογικό
έτος). Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των διατάξεων της νέας
Απόφασης περί φορολογικής κατοικίας ΠΟΛ. 1201/2017,
γίνεται ρητή αναφορά στη δυνατότητα οι σύζυγοι να διατη-
ρούν διαφορετική φορολογική κατοικία. 

2. Τι πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος όταν φεύγει
μόνιμα από την Ελλάδα;

Υποχρεούται να υποβάλλει, το αργότερο έως την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου
του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος
της αναχώρησης, την αίτηση για την αλλαγή φορολογικής κα-
τοικίας (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα συμπληρωμένα έντυπα
Μ1 και Μ7, καθώς και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το
γνήσιο της υπογραφής του για τον ορισμό του φορολογικού
εκπροσώπου (π.χ. έτος αναχώρησης 2018 - υποβολή αίτησης
μέχρι 8 Μαρτίου 2019). Περαιτέρω, υποχρεούται να υποβάλ-
λει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώ-
του δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου επιπλέον υποστηρι-
κτικά έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας),
προκειμένου να ολοκληρωθεί η αλλαγή της φορολογικής κα-
τοικίας (π.χ. έτος αναχώρησης 2018 - υποβολή υποστηρικτι-
κών εγγράφων μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2019). Σε αυτή την περί-
πτωση, η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου.

3. Είμαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και έχω
τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα. Ποιες είναι
οι φορολογικές μου υποχρεώσεις στην Ελλάδα;

Υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα προκειμένου
να δηλωθούν οι τόκοι που αποκτήθηκαν από αυτόν τον
λογαριασμό (αποτελεί πραγματικό εισόδημα που προκύπτει
στην Ελλάδα).

4. Έχω τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα και 
έχω βάλει ως συνδικαιούχους τα παιδιά μου. 
Ποιος πρέπει να δηλώσει το εισόδημα τόκων που
προκύπτει από τον εν λόγω λογαριασμό, δεδομένου
ότι το κεφάλαιο έχει κατατεθεί εξολοκλήρου 
από εμένα;

Το ποσό των τόκων συμπληρώνεται στη δήλωση από 
το πρόσωπο που είναι πραγματικός δικαιούχος, ο οποίος
καθορίζεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά.

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου
ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG
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1. Αγορά ακινήτου

1.1. Τι φόρο θα πληρώσω κατά την απόκτηση
ακινήτου;

Για αγορά γης ή παλαιού κτίσματος επιβαρύνεστε 
με 3% Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.), ο οποίος
υπολογίζεται επί του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ της
αντικειμενικής αξίας και του τιμήματος αγοράς. Επιπλέον
του Φ.Μ.Α., θα επιβαρυνθείτε με 3% φόρο υπέρ δήμων 
και κοινοτήτων, ο οποίος υπολογίζεται επί του ποσού του
Φ.Μ.Α. (συνολική υποχρέωση: 3,09%). Εάν αγοράσετε από
επιχείρηση νέο ακίνητο, δηλαδή ακίνητο που περιλαμβάνει
κτίσμα πριν την πρώτη εγκατάσταση σε αυτό και του οποίου
η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μετά την 
1η Ιανουαρίου 2006, επιβαρύνεστε με 24% Φ.Π.Α.   

1.2. Υπάρχει κάποια δυνατότητα απαλλαγής;

Η συνηθέστερη απαλλαγή αφορά ακίνητα τα οποία
προορίζονται για χρήση ως πρώτη κατοικία από τον
αγοραστή. Ένα ακίνητο συνιστά πρώτη κατοικία εφόσον 
o αγοραστής δεν κατέχει άλλο ακίνητο το οποίο να καλύπτει
τις στεγαστικές του ανάγκες. Οι στεγαστικές ανάγκες
θεωρείται ότι καλύπτονται εφόσον ο αγοραστής κατέχει
άλλο ακίνητο επιφάνειας άνω των 70 τ.μ., με την εν λόγω
επιφάνεια να καλύπτει ένα ανδρόγυνο και να προσαυξάνεται
κατά 20 τ.μ. για κάθε ένα από τα πρώτα δύο παιδιά και κατά
25 τ.μ. για κάθε ένα από τα επόμενα. Εάν η επίκληση της
απαλλαγής για αγορά πρώτης κατοικίας είναι δυνατή, δεν
επιβάλλεται Φ.Μ.Α. ή Φ.Π.Α. για ποσά έως ΕΥΡΩ 200 000
ή ΕΥΡΩ 250 000, όταν πρόκειται για αγορά κτίσματος από
άγαμο ή έγγαμο, αντίστοιχα. Τα εν λόγω ποσά
προσαυξάνονται κατά ΕΥΡΩ 25 000 για κάθε ένα από τα
πρώτα δύο παιδιά και κατά ΕΥΡΩ 30 000 για κάθε ένα από
τα επόμενα. Για αγορά οικοπέδου, τα παραπάνω ποσά
διαμορφώνονται σε ΕΥΡΩ 50 000, ΕΥΡΩ 100 000, 
ΕΥΡΩ 10 000 και ΕΥΡΩ 15 000, αντίστοιχα.

2. Διακράτηση (κατοχή) ακινήτου 

2.1. Με τι φόρο θα επιβαρυνθώ για την κατοχή
ακινήτου;

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, ο βασικός φόρος ιδιοκτησίας
είναι ο Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ),
o οποίος αποτελείται από τον κύριο και τον συμπληρωματικό
φόρο. Ο κύριος φόρος για τα κτίρια κυμαίνεται μεταξύ
ΕΥΡΩ 2 και ΕΥΡΩ 13 ανά τ.μ., ανάλογα με τη θέση του
ακινήτου, και πολλαπλασιάζεται με συντελεστές που
λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία του ακινήτου,
ο όροφος, κλπ. Για τα εντός σχεδίου πόλης οικόπεδα,
o κύριος φόρος κυμαίνεται μεταξύ ΕΥΡΩ 0,0037 και
ΕΥΡΩ 11,2500 ανά τ.μ., ανάλογα με τη θέση του ακινήτου.
Για την εκτός σχεδίου πόλης γη, ο φόρος ισούται με 
ΕΥΡΩ 0,001 ανά τ.μ. και πολλαπλασιάζεται με ορισμένους
συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η
χρήση και η άρδευση, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας
ο κύριος φόρος πενταπλασιάζεται. Συμπληρωματικός φόρος
επιβάλλεται όταν η συνολική ακίνητη περιουσία έχει
αντικειμενική αξία που υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ  200 000
αθροιστικά για όλα τα ακίνητα και υπολογίζεται κλιμακωτά
με συντελεστές που κυμαίνονται από 0,1% έως 1,15%.
Επιπλέον του ΕΝΦΙΑ, επιβάλλονται δημοτικοί φόροι και τέλη
(όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας) που εισπράττονται
μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

2.2. Υπάρχει κάποια δυνατότητα απαλλαγής;

Η συνηθέστερη ελάφρυνση αφορά πρόσωπα που
αδυνατούν αποδεδειγμένα να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ. 
Για τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται έκπτωση του φόρου κατά
50% ή 100% (υπό προϋποθέσεις).

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Μάρτιος 2018

Φορολογία Ελλnνικής
Ακίνnτnς Περιουσίας02
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2.3. Πώς θα φορολογηθώ για την εκμετάλλευση
ακινήτου;

Το εισόδημα από ακίνητα φορολογείται με συντελεστές
15%, μέχρι το ποσό των ΕΥΡΩ 12 000, και 35%, για ποσό
από ΕΥΡΩ 12 001 έως ΕΥΡΩ 35 000. Τυχόν υπερβάλλον
ποσό φορολογείται με συντελεστή 45%. Σε αντίθεση με τις
μισθώσεις κατοικιών, οι εμπορικές μισθώσεις έχουν χαρτό -
ση μο 3,6% επί της αξίας του μισθώματος. Το χαρτόσημο
επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή κατόπιν μεταξύ τους
συμφωνίας.      

2.4. Πώς θα φορολογηθώ για τη δωρεάν παραχώρηση
ακινήτου;

Σε περίπτωση που παραχωρείτε δωρεάν κατοικία μέχρι 
200 τ.μ. σε γονείς ή παιδιά για χρήση ως κύρια κατοικία, 
δεν υπάρχει κάποια επιβάρυνση. Σε κάθε άλλη περίπτωση
δωρεάν παραχώρησης, θεωρείται ότι αποκτάτε τεκμαρτό
εισόδημα από την εκμετάλλευση ακινήτου. Το εισόδημα
αυτό τεκμαίρεται ότι ισούται με το 3% της αντικειμενικής
αξίας του ακινήτου και φορολογείται με συντελεστές 15%,
35% και 45%, όπως ισχύουν και για την εκμετάλλευση
ακινήτων (βλέπε και παράγραφο 2.3).  

3. Πώληση ακινήτου
3.1. Πώς θα φορολογηθώ κατά την πώληση ακινήτου;

Τυχόν υπεραξία που προκύπτει από πώληση ακινήτου που
διενεργείται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 δεν υπόκειται
σε φόρο. Με τα έως τώρα δεδομένα, για πωλήσεις που θα
πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά,

τυχόν υπεραξία επιβαρύνει τον πωλητή με φόρο υπεραξίας,
ο οποίος φόρος υπολογίζεται επί της θετικής διαφοράς
μεταξύ της αξίας αγοράς και της αξίας πώλησης του
ακινήτου. Στην παραπάνω διαφορά εφαρμόζεται
προηγουμένως μειωτικός συντελεστής ανάλογα με τα
χρόνια διακράτησης. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή
15%, εκτός εάν ο πωλητής έχει πραγματοποιήσει
περισσότερες από 3 πωλήσεις σε διάστημα 2 ετών, οπότε
και θα φορολογηθεί με συντελεστή  22% για υπεραξία έως
ΕΥΡΩ 20 000, με συντελεστή 29% για υπεραξία από ΕΥΡΩ
20 001 έως ΕΥΡΩ 30 000, με συντελεστή 37% για
υπεραξία από ΕΥΡΩ 30 001 έως ΕΥΡΩ 40 000 και με
συντελεστή 45% για τυχόν υπερβάλλον ποσό.  

3.2. Υπάρχει κάποια δυνατότητα απαλλαγής;

Πριν φορολογηθεί η παραπάνω υπεραξία, μπορεί να μειωθεί
κατά ΕΥΡΩ 25 000, με την προϋπόθεση ότι ο πωλητής έχει
διακρατήσει το ακίνητο για τουλάχιστον 5 χρόνια και
εφόσον δεν έχει πραγματοποιήσει άλλη μεταβίβαση μέσα
στην περίοδο αυτή.

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου
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1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης
φόρου κληρονομιάς;

Ο κληρονόμος (ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του).

2. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης
φόρου κληρονομιάς;

Η προθεσμία κυμαίνεται από έξι έως δώδεκα μήνες από το
χρόνο θανάτου ή τη δημοσίευση της διαθήκης και εξαρτάται
από το αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό. Μπορεί να δοθεί παράταση τριών μηνών υπό
ορισμένες προϋποθέσεις.  

3. Ποια περιουσία υποβάλλεται σε φόρο κληρονομιάς;

–  Οποιασδήποτε φύσης περιουσία Ελλήνων και αλλοδαπών
η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα.

–  Κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή και
ανήκει σε Έλληνα υπήκοο (κάτοικο οπουδήποτε), εκτός
εάν αυτός είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή για
τουλάχιστον 10 συνεχόμενα χρόνια.

–  Κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή και
ανήκει σε αλλοδαπό (κάτοικο Ελλάδας).

4. Ποια είναι αρμόδια εφορία (Δ.Ο.Υ.) για την
παραλαβή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;

Η Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του κληρονομούμενου (θανόντος).

5. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά την υποβολή
δηλώσεων φόρου κληρονομιάς;

Ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο διαθήκης,
κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών,
πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πληρεξούσιο
έγγραφο κλπ).  

6. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση
πρώτης κατοικίας εξαιτίας θανάτου;

Η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι
ΕΥΡΩ 200 000 (ή αξία οικοπέδου μέχρι ΕΥΡΩ 50 000) για
κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι ΕΥΡΩ 250 000
(ή μέχρι ΕΥΡΩ 100 000 για οικόπεδο) για κάθε έγγαμο
κληρονόμο και προσαυξάνεται εάν ο κληρονόμος έχει
ανήλικα τέκνα.

Η απαλλαγή παρέχεται μόνο σε Έλληνες και πολίτες Ε.Ε. και
Ε.Ο.Χ.,ανεξάρτητα από το αν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας
ή όχι. 

7. Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος
κληρονομιών;

Καταρχήν σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις των ΕΥΡΩ 500
τουλάχιστον, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση ανήλικου κληρονόμου, ο αριθμός των δόσεων
διπλασιάζεται.    

8. Ποιος είναι ο χρόνος φορολογίας για τις
κληρονομιές;

Κατά κανόνα, η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά 
το χρόνο του θανάτου.   

9. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου 
για επιβολή φόρου κληρονομιάς;

Κατά κανόνα, μετά την πάροδο 10 ετών -αν υποβλήθηκε
δήλωση- ή 15 ετών -αν δεν υποβλήθηκε δήλωση.

Για θανάτους από το 2015 και μετά, ισχύει ο ίδιος χρόνος
παραγραφής που ισχύει και για τον φόρο εισοδήματος (κατά
κανόνα μετά την πάροδο 5 ετών από τη λήξη του έτους που
έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση). 

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις
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Φορολογία 
Kλnρονομιών03
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10. Ποια είναι τα αφορολόγητα όρια και οι
φορολογικοί συντελεστές στη φορολογία
κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών;

Ο φόρος κληρονομιάς στις περιουσίες που αποκτώνται αιτία
θανάτου είναι προοδευτικός και υπολογίζεται με
συντελεστές που κυμαίνονται από 1% έως 40% και με
διαφορετικά κλιμάκια και αφορολόγητα όρια ανάλογα με τη
συγγενική σχέση των κληρονόμων προς τον
κληρονομούμενο (Α’,Β’ και Γ’ κατηγορία). 

11. Υπάρχει κάποια επιπλέον απαλλαγή όταν
κληρονομεί σύζυγος και ανήλικα τέκνα;

Η κληρονομική απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μέχρι
ποσού ΕΥΡΩ 400 000 (ανά δικαιούχο) απαλλάσσεται από
τον φόρο κληρονομιάς όταν δικαιούχοι/κληρονόμοι είναι
σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου. Για την
απαλλαγή του/της συζύγου απαιτείται η έγγαμη συμβίωση
να είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε χρόνια.

12. Πώς φορολογούνται όσοι κληρονομούν
καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό;

Η χρηματική κατάθεση σε ελληνικό κοινό τραπεζικό
λογαριασμό (δηλαδή στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από
κοινού, Compte Joint, Joint Account) απαλλάσσεται από
φόρο κληρονομιάς, εφόσον έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος ότι
με το θάνατο οποιουδήποτε δικαιούχου η κατάθεση και 
o λογαριασμός αυτής περιέρχεται αυτοδίκαια στους λοιπούς
επιζώντες μέχρι τον τελευταίο από αυτούς.       

13. Εάν ο κληρονόμος είναι υιοθετημένο παιδί, πώς
θα φορολογηθεί εάν κληρονομήσει την περιουσία;

Σε περίπτωση υιοθεσίας, η κατάταξη του υιοθετημένου στη
σχετική κατηγορία γίνεται με βάση τη συγγενική σχέση που
προκύπτει από την υιοθεσία, εφόσον η υιοθεσία δεν έγινε
με σκοπό τη φοροδιαφυγή.  

14. Πώς φορολογείται η κληρονομιά που επιστρέφει
σε αυτόν που την έδωσε;

Απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς τα περιουσιακά
στοιχεία που είχαν αποκτηθεί από τον θανόντα κατόπιν
δωρεάς ή γονικής παροχής από τους γονείς του και
κληρονομούνται από αυτούς (τα περιουσιακά στοιχεία
επιστρέφουν στους γονείς).

15. Ο φόρος κληρονομιάς που καταβλήθηκε στο
εξωτερικό, εκπίπτει στην Ελλάδα;

Από το φόρο που προκύπτει στην Ελλάδα για το σύνολο της
αξίας της περιουσίας που κληρονομήθηκε, εκπίπτει ο φόρος
που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα
βεβαιώθηκε σε ένα ή περισσότερα ξένα κράτη. 

16. Ελληνοαμερικανός (με διπλή υπηκοότητα)
πεθαίνει στην Ελλάδα και αφήνει κληρονομιά στον
γιό του ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Πού
πληρώνονται οι φόροι κληρονομιάς, στην Ελλάδα
ή στην Αμερική;

Οι δύο χώρες (ΗΠΑ και Ελλάδα) φορολογούν η κάθε μία
χωριστά τα ακίνητα της κληρονομιάς. Στις μεν ΗΠΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις του αμερικάνικου φορολογικού
νόμου, στη δε Ελλάδα διότι τα ακίνητα βρίσκονται εκεί.
Όμως σκοπός της διμερούς σύμβασης μεταξύ των δύο
κρατών είναι να αποφευχθεί η διπλή φορολογία. Από τη
στιγμή που έχουν πληρωθεί φόροι κληρονομίας στην
Ελλάδα για τα ακίνητα που βρίσκονται εκεί, οι φορολογικές
αρχές των ΗΠΑ θα πρέπει να επιτρέψουν να δοθεί κάποια
πίστωση έναντι του φόρου κληρονομίας που θα υπολογιστεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του φορολογικού κώδικα των
ΗΠΑ και να συμψηφιστεί ο φόρος κληρονομίας που θα
καταβληθεί στην εφορία στην Ελλάδα έτσι ώστε το ακίνητο
της Ελλάδας να μη φορολογηθεί διπλά.
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1. Ποια ορίζονται πλέον ως υποκείμενα του φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων;

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υπόκεινται, 
οι κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθη-
καν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, συνεταιρισμοί 
και ενώσεις αυτών, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές
κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές
ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
κοινοπραξίες και οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο
άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και
δεν περιλαμβάνονται ανωτέρω.  

2. Ποιοι υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος
νομικών προσώπων;

Κάθε επιχείρηση/ένωση επιχειρήσεων ή εταιρεία/ένωση
εταιρειών με νομική προσωπικότητα, καθώς και κάθε
μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης (ανεξαρτήτως νομικής
προσωπικότητας) και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που
δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να
δηλώνει ηλεκτρονικά και όλα τα εισοδήματά του στην
φορολογική διοίκηση.

3. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
μέσω διαδικτύου;

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του
έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. 

4. Πώς καταβάλλεται ο φόρος για τα νομικά πρόσωπα
υπόχρεα σε δήλωση φόρου εισοδήματος;

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι κατ' ανώτατο όριο
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
της δήλωσης, ενώ οι υπόλοιπες πέντε μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών και σε κάθε
περίπτωση μέχρι τη λήξη του ίδιου φορολογικού έτους.

5. Υπολογίζεται επιχειρηματική αμοιβή στα μέλη 
Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμη 
Εταιρεία (Ε.Ε.);

Δεν υπολογίζεται πλέον επιχειρηματική αμοιβή στα μέλη 
Ο.Ε. και Ε.Ε.

6. Ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη
από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν 
τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες;

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29%.
Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, συνεταιρισμών,
κοινοπραξιών κλπ., που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 
η φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική
δραστηριότητα γίνεται επίσης με συντελεστή 29%,
ανεξαρτήτως ποσού κερδών για εισοδήματα που αποκτώνται
από το φορολογικό έτος 2016 και μετά.

7. Πώς υπολογίζεται το τέλος επιτηδεύματος 
για τα νομικά πρόσωπα;

Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και
έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις 
ή χωριά με πληθυσμό έως 200 000 κατοίκους το τέλος
επιτηδεύματος ορίζεται σε ΕΥΡΩ 800 ετησίως και 
ΕΥΡΩ 1 000 ετησίως για νομικά πρόσωπα που δραστηριοποι -
ούνται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200 000 κατοίκους.

8. Ποιο θεωρείται πλέον το φορολογικό έτος;

Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Για τα
νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις
30 Ιουνίου.

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Μάρτιος 2018

Φορολογία Εισοδήματος
Νομικών Προσώπων04
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9. Ποια είναι πλέον η διαδικασία και τι προβλέπεται
όσον αφορά τη μεταφορά ζημιών;

Σε περίπτωση που κατά τον προσδιορισμό των κερδών από
επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία
εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για
να συμψηφιστεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα
επόμενα 5 φορολογικά έτη.  

10. Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή του φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων;

Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο
βεβαιώνεται ποσό ίσο με 100% του φόρου που προκύπτει
για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου
φορολογικού έτους. Η προκαταβολή του φόρου για τις
προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή 
ή αλλοδαπή και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου συνεταιρισμούς και
κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών, ορίζεται επίσης σε
100% για τα φορολογικά έτη 2016 και εξής. Τα παραπάνω
ποσοστά μειώνονται κατά 50% για τα νέα νομικά πρόσωπα
κατά τα 3 πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης
εργασιών τους.

11. Ποια είναι η παρακράτηση φόρου στην οποία
υπόκεινται τα μερίσματα;

Τα μερίσματα που αποκτώνται μέσα στο φορολογικό έτος
2017 και μετά φορολογούνται με 15%. Σημειώνουμε ότι 
ο ανωτέρω συντελεστής μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για πληρωμές που
πραγματοποιούνται και αφορούν στην καταβολή μερισμάτων
προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή βάσει της εφαρμογής
των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας διμερούς σύμβασης
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

12. Ποια είναι η παρακράτηση φόρου στους τόκους
και ποιες είναι περιπτώσεις στις οποίες έχουμε
απαλλαγή;

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τόκους ανέρχεται
σε 15%. Από την παρακράτηση φόρου απαλλάσσονται 
οι πληρωμές τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά
ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας,
καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων. Σημειώνουμε
ότι ο συντελεστής μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για πληρωμές που πραγματο -
ποιούνται και αφορούν στην καταβολή τόκων προς
συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή βάσει της εφαρμογής των
διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας διμερούς σύμβασης για
την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

13. Ποια είναι η παρακράτηση φόρου στα δικαιώματα;

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για δικαιώματα
ανέρχεται σε 20%. Σημειώνουμε ότι ο ανωτέρω συντελε -
στής μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, για πληρωμές που πραγματοποιούνται και
αφορούν στην καταβολή δικαιωμάτων προς συνδεδεμένες
επιχειρήσεις ή βάσει της εφαρμογής των διατάξεων της
εκάστοτε ισχύουσας διμερούς σύμβασης για την αποφυγή
της διπλής φορολογίας.
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