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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4110
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε−

μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και 
λοιπές διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
Κλίμακες φορολογίας − Εκπτώσεις δαπανών

Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης
1. Το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α΄ 151) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
 Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

1. α) Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς 
με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρε−
σιών υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη 
κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο
εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής

%

Φόρος
κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδή−
ματος
(ευρώ)

Φόρου
(ευρώ)

25.000 22% 5.500 25.000 5.500

17.000 32% 5.440 42.000 10.940

Υπερβάλλον 42%

β) Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση, εκτός της 
περίπτωσης γ΄της παρούσας παραγράφου και ελευθέ−
ριο επάγγελμα, υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Κλιμάκιο
εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής

%

Φόρος
κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδή−
ματος
(ευρώ)

Φόρου
(ευρώ)

50.000 26% 13.000 50.000 13.000

Υπερβάλλον 33%

Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους 
ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης 
επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία 
(3) πρώτα έτη άσκησης τη ς δραστηριότητάς τους ο 
φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της 
παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.

 γ) Το εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση 
υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις 
εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 
2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική 
επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθω−
τών − συνταξιούχων.

δ) Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, καθώς και 
τα εισοδήματα από κινητές αξίες, εκτός από τις περι−
πτώσεις που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση, υποβάλλονται σε φορολόγηση 
βάσει της παρακάτω κλίμακας: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις

Κλιμάκιο
εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής

%

Φόρος
κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδή−
ματος
(ευρώ)

Φόρου
(ευρώ)

12.000 10% 1.200 12.000 1.200

Υπερβάλλον 33%
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δαπάνες του μισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδά τους τις αποσβέσεις που προβλέπονται στην 
περίπτωση αυτή.»

23. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της πε−
ρίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 
Κ.Φ.Ε. η λέξη «επιτηδευματίες» αντικαθίσταται με τη 
λέξη «επιχειρήσεις».

24. Στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης 
θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. η λέξη 
«Κ.Β.Σ.» αντικαθίσταται με τις λέξεις «Κώδικα Φορολο−
γικής Απεικόνισης Συναλλαγών».

 25. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «και 
κοινότητες» διαγράφεται.

26. Στο έβδομο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή κοινό−
τητες» διαγράφονται.

27. Στο δωδέκατο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «20 του 
π.δ.186/1992 ( Α΄ 84)» αντικαθίσταται με τις λέξεις «10 
του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».

28. Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο που 
έχει ως εξής:

«Ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 
αυτής εφαρμόζεται και για τους ελεύθερους επαγγελ−
ματίες της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ανεξάρτητα 
από την κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κώδικα Φο−
ρολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.»

29. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευ−
νας κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυ−
ξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά 
οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου 
να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 
κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. Τα 
κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών κα−
θορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην 
περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 4 έχουν εφαρμογή για το υπόλοιπο ζημιών που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού.

Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δή−
λωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων τα απαραίτητα δικαιο−
λογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που 
πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των 
δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστή−
ματος έξι (6) μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της 
εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες 
έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονο−
μικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο 
προεδρικό διάταγμα.»

30. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ιβ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.

31. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιγ΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.

32. Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 
του Κ.Φ.Ε. καταργείται.

33. Στην περίπτωση ν΄ της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «μέσα στην επιχείρηση» 
διαγράφονται.

34. Στο τέλος της περίπτωσης ο΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις «εφό−
σον τα παραστατικά εκδίδονται στο όνομα της επιχεί−
ρησης και στην αιτιολογία αναγράφονται τα στοιχεία 
του τέκνου».

35. Η περίπτωση χ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«χ) Οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς τους εργα−
ζομένους για επιβράβευση της απόδοσής τους εφόσον 
έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφο−
ρές μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατά−
στασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται 
από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 
(Α΄ 285) και εφόσον φορολογούνται ως εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες.»

36. Στην περίπτωση ψ΄ της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 31 του Κ.Φ.Ε. μετά τις λέξεις «κινητής τηλεφωνίας» 
προστίθενται οι λέξεις «και πρόσβασης στο διαδίκτυο».

37. Η περίπτωση ω΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«ω) Οι δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων 
και συναντήσεων για τους εργαζομένους ή πελάτες 
της. Ειδικά για αυτές που πραγματοποιούνται εκτός 
του νομού που εδρεύει η επιχείρηση ή λειτουργεί υπο−
κατάστημά της οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν μέχρι του 
ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα 
στην εκδήλωση.»

38. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα−
γράφου 8 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή φορο−
λογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορο−
λογικής υποχρέωσης» διαγράφονται.

39. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 
31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή επιτηδευματίες» διαγράφονται.

40. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι 
λέξεις «ή σε τρίτους» διαγράφονται.

41. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. μετά 
τις λέξεις «τα πρόστιμα» προστίθενται οι λέξεις «, οι 
πρόσθετοι φόροι, οι προσαυξήσεις».

42. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι 
λέξεις «Οικονομίας και» διαγράφονται και οι λέξεις «δεύ−
τερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «με την απλογραφική 
μέθοδο».

43. Η παράγραφος 20 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. κα−
ταργείται.

44. Οι Α.Υ.Ο. που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότη−
ση της καταργηθείσας παραγράφου 20 του άρθρου 31 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξακολουθούν 
να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος.

45. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 
31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται 
νέα υποπερίπτωση εε’ ως εξής:

«εε. Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που κα−
ταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή 
τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το 
ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις 
προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί 
με νόμο.» 
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