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ΠΟΛΝ12ιίή2ί13 

 

ΘΫηαμΝ«Μ γο οζογέαΝΈηη ωθΝ χθδευθΝΕζΫγχου» 
 

Μ Ν βθΝ έΤέΟέΝ Ν Ν1ίιιγηιΝ ΞΝ1ίέηέβί1γ,ΝβΝκπκέαΝ βηκ δ τγβε Ν αΝΦ ΚέΝ
11γθή ή1ί-5-βί1γΝεαδΝ11λλή ή1θ-5-βί1γ,Νκλέ βε ΝκΝ λσπκμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ
Ϋηη πθΝ ξθδευθΝ ζΫΰξκυ,Ν βμΝαθΪζυ βμΝλ υ σ β αμΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυ,Ν βμΝ
εαγαλάμΝγΫ βμΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυΝεαδΝ πθΝ λαπ αδευθΝεα αγΫ πθΝεαδΝ απαθυθΝ

Νη λβ Ϊ,ΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθι  κυΝΝέ2238/1994 

(ΚέΦέ ),Ν βΝ δα δεα έαΝ κυΝ αε δεκτΝφκλκζκΰδεκτΝ ζΫΰξκυ,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν δμΝ
ζκδπΫμΝδ ξτκυ μΝφκλκζκΰδεΫμΝ δα Ϊι δμέ 
 

Μ Ν βθΝπαλκτ αΝ έθκθ αδΝκ βΰέ μΝΰδαΝ βθΝκλγάΝεαδΝκηκδσηκλφβΝ φαληκΰάΝεΪγ ΝηέαμΝ
Ϋηη βμΝ ξθδεάμΝ ζΫΰξκυ,ΝαπσΝ δμΝαθαφ λση θ μΝπαλαπΪθπ,Νεαγκλέακθ αμΝ βθΝ
η γκ κζκΰέαΝβΝκπκέαΝγαΝαεκζκυγ έ αδΝ τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ κΝΪλγλκΝβΝ βμΝ
πλκαθαφ λση θβμΝαπσφα βμ,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ ΰετεζδκΝΠΟΛέ11ι1ήζέιέβί1γ. 

 

1έΝΣ χθδεάΝαθΪζυ βμΝλ υ σ β αμΝ ουΝφολοζογοτη θουΝ(sourceΝandΝapplicationΝ
of funds method). 
 

Ν ξθδεάΝπλκ δκλέα δΝφκλκζκΰβ ΫκΝ δ σ βηαΝαθαζτκθ αμ,Ν αΝΫ κ αΝ(φκλκζκΰβ ΫαΝ
εαδΝηβ),Ν δμΝαΰκλΫμΝεαδΝ απΪθ μΝ( παΰΰ ζηα δεΫμ,Να κηδεΫμΝεαδΝκδεκΰ θ δαεΫμ)ΝεαδΝ δμΝ
αυιά δμΝεαδΝη δυ δμΝ πθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝεαδΝ πθΝυπκξλ υ πθΝ
( παΰΰ ζηα δευθ,Να κηδευθΝεαδΝκδεκΰ θ δαευθ)Ν κυΝ ζ ΰξση θκυέ 
 

Κα ΪΝ βθΝ ξθδεάΝαυ άΝ βηδκυλΰ έ αδΝδ κατΰδκ η Ν τκΝία δεΫμΝ άζ μ,Ν«ΠβΰΫμΝ
Κ φαζαέπθή σ πθ»ΝεαδΝ« θαζυ δμΝΚ φαζαέπθή σ πθ»έ  

 

 βθΝπλυ βΝ άζβΝ«ΠβΰΫμΝΚ φαζαέπθή σ πθ»Ναγλκέακθ αδμ 
 

1)ΝΣαΝυπσζκδπαΝ πθΝξλβηα κπδ π δευθΝζκΰαλδα ηυθΝ( βθΝ ζζΪ αΝάΝεαδΝ κΝ
ιπ λδεσ)Νπλκ ππδευθήκδεκΰ θ δαευθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝ
ζ ΰξση θβμΝξλά βμέ 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16411
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/67Β
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16797


 

β)ΝΣαΝ δαγΫ δηαΝη λβ ΪΝάΝεαδΝ κΝυπσζκδπκΝ αη έκυΝ βθΝαλξάΝ βμΝ ζ ΰξση θβμΝ
ξλά βμΝ( κΝυπσζκδπκΝ αη έκυΝαφκλΪΝ βθΝπ λέπ π βΝα κηδεάμΝ πδξ έλβ βμΝη ΝίδίζέαΝ
ΓΥΝεα βΰκλέαμΝΚ ΝάΝ δπζκΰλαφδεΪΝ κυΝΚέΦέ έέ). 
 

γ)ΝΟδΝαθαζάο δμΝαπσΝ πδξ δλά δμΝσπκυΝ υηη Ϋξ δΝκΝφκλκζκΰκτη θκμ,ΝκήβΝ ταυΰκμΝ
κυΝάΝεαδΝ αΝπλκ α υση θαΝηΫζβΝαυ υθΝ(σξδΝα κηδεάμΝ πδξ έλβ βμ)έ 

 

ζ)ΝΣαΝαεαγΪλδ αΝΫ κ αΝαπσΝ βθΝα κηδεάΝΪ εβ βΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ
κυΝφκλκζκΰκτη θκυΝάΝ κυή βμΝ υατΰκυέ 

 

η)ΝΣαΝΫ κ αΝαπσΝζκδπΫμΝπβΰΫμΝ δ κ άηα κμΝσππμμ 
•Νηδ γυηα αΝαπσΝ εηέ γπ βΝαεδθά πθΝ( ε σμΝ εηαλ υθ) 
•Ν δ σ βηαΝαπσΝεδθβ ΫμΝαιέ μ 

•Ν δ σ βηαΝαπσΝΰ πλΰδεΫμΝ πδξ δλά δμ 

•Ν βζπγΫθΝ δ σ βηαΝαπσΝηδ γπ ΫμΝυπβλ έ μ 

•Ν δ σ βηαΝαπσΝζκδπΫμΝπβΰΫμΝπέξέΝ δ σ βηαΝαζζκ απάμΝπλκΫζ υ βμ,Ν δ σ βηαΝπκυΝ θΝ
θ Ϊ αδΝ ΝεΪπκδαΝαπσΝ δμΝεα βΰκλέ μΝ - Ν βμΝπαλέβΝ κυΝΪλγλκυΝζ ΚΦ έ 

 

θ)ΝΟδΝ δ πλΪι δμΝαπσΝζκδπΪΝηβΝφκλκζκΰβ ΫαΝΫ κ α,ΝσππμΝαπκαβηδυ δμ,Ν πδ κ ά δμ,Ν
πλ ΫμΝεέζπέ 

 

ι)ΝΣαΝΫ κ αΝαπσΝπυζβ βΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝπλκ ππδευθήκδεκΰ θ δαευθΝάΝεαδΝ
παΰΰ ζηα δευθΝ( Νπ λέπ π βΝα κηδεάμΝ πδξ έλβ βμ). 

 

κ)ΝΣαΝπκ ΪΝ αθ έπθΝαπσΝξλβηα κπδ π δεΪΝδ λτηα αΝεΪγ Νηκλφάμ,Νδ δυ μ,ΝεέζπΝ(Ν
πλκ ππδεΪήΝκδεκΰ θ δαεΪΝάΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ Νπ λέπ π βΝα κηδεάμΝ πδξ έλβ βμ)έ 
 

λ)ΝΣαΝζκδπΪΝΫ κ αΝπΪ βμΝφτ πμΝφκλκζκΰβ ΫαΝάΝηβέ 
 

1ί)ΝΟδΝαυιά δμΝπζβλπ ΫπθΝζκΰαλδα ηυθέ 
 

τηφπθα η Ν βθΝ ξθδεάΝαθΪζυ βμΝλ υ σ β αμΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυΝ κυμΝ
πζβλπ ΫκυμΝζκΰαλδα ηκτμΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝυπκξλ υ δμΝαπσΝαΰκλΫμ,Ν απΪθ μΝ
ΰ θδεΪΝεαγυμΝεαδΝφκλκζκΰδεΫμΝυπκξλ υ δμ,ΝκδΝκπκέ μΝκφ έζκθ αδΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ Ν
ζ ΰξκηΫθκυΝΫ κυμέΝΣκΝαθΝυπΪλξ δΝατιβ βΝ πθΝπζβλπ ΫπθΝζκΰαλδα ηυθ,Ν

εαγκλέα αδΝαπσΝ βθΝ τΰελδ βΝ κυΝυπσζκδπκυΝπζβλπ ΫπθΝζκΰαλδα ηυθΝ κΝ ΫζκμΝ
κυΝπλκβΰκτη θκυΝΫ κυμΝη Ν κΝυπσζκδπκΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ ζ ΰξση θκυΝΫ κυμέ 

 

11)ΝΟδΝη δυ δμΝζκΰαλδα ηυθΝ δ πλαε Ϋπθέ 
 

τηφπθαΝη Ν βθΝ ξθδεάΝαθΪζυ βμΝλ υ σ β αμΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυ,Ν κυμΝ
δ πλαε ΫκυμΝζκΰαλδα ηκτμΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝαπαδ ά δμΝαπσΝππζά δμΝ
παΰΰ ζηα δεΫμ,Νπλκ ππδεΫμΝεέζπέΝεαγυμΝεαδΝαπαδ ά δμΝφκλκζκΰδεΫμ( πδ λκφΫμΝ

φσλπθΝεέζπέ)ΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝαπαδ β ΫμΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ Ν ζ ΰξκηΫθκυΝΫ κυμέέΣκΝαθΝ
υπΪλξ δΝη έπ βΝ πθΝ δ πλαε ΫπθΝζκΰαλδα ηυθΝεαγκλέα αδΝαπσΝ βΝ τΰελδ βΝ κυΝ
υπκζκέπκυΝ δ πλαε ΫπθΝζκΰαλδα ηυθΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝπλκβΰκυηΫθκυΝΫ κυμΝη Ν κΝ
υπσζκδπκΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ ζ ΰξκηΫθκυΝΫ κυμέ 
 

Παρ ι α 1μ 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/4/paragraph/2


 ω  31/12/2003 560.000 €   

  2003     2004 -300.000 € 260.000€ 

 ω  ω    2004   2λ0έ000€ 

 ω  31/12/2004   550.000€ 

 

 βθΝ άζβΝΠάΰ μΝΚ φαζαέπθή σ πθΝ βΝΰλαηηάΝ(11)Ν«Μ δυ δμΝζκΰαλδα ηυθΝ
δ πλαε Ϋπθ»ΝγαΝΰλΪοκυη Ν κΝπσ κΝ πθΝ1ίέίίί€Ν(ηθίέίίί€-ηηίέίίί€) 

 

θ δη υπδ βΝπ λδπ υ πθΝ πδ λκφάμΝφσλπθΝ ζυθΝεαδΝ δ φκλυθΝ( Ν
πλκ ππδεσήκδεκΰ θ δαεσΝ πέπ κΝεαγυμΝεαδΝ Νπ λέπ π β α κηδεάμΝ πδξ έλβ βμ)έΝ
 βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ εελ η έΝφσλκμΝπλκμΝ πδ λκφά,ΝκΝκπκέκμΝ ζδεΪΝ πδ λΫφ αδΝ

κΝ πση θκΝάΝ αΝ πση θαΝΫ β,Ν σ Νη Ν κΝπλκμΝ πδ λκφάΝπκ σΝγαΝαυιβγκτθΝκδΝ
δ πλαε ΫκδΝζκΰαλδα ηκέέ 

 

Παρ ι α βμ 
 

Παλαελα άγβε ΝαπσΝΫθαΝφκλκζκΰκτη θκ θδαΝ βΝξλά βΝβίίζΝπσ κΝφσλκυΝγέηίίΝ
υλυέΝΟΝπλαΰηα δεΪΝκφ δζση θκμΝφσλκμΝά αθΝγέίίίΝ υλυέΝ βΝξλά βΝβίίηΝ
π λΪφβΝβΝ δαφκλΪΝπκ κτΝηίίΝ υλυέ 

 

τηφπθαΝη Ν βθΝ θΝζσΰπΝ ξθδεάΝ ζΫΰξκυΝ βθΝξλά βΝβίίζΝ βθΝ άζβΝ θαζυ δμ-

Κ φαζαδπθΝή σ πθΝ βΝΰλαηηάΝ(1ί)Ν«Πκ ΪΝφσλπθΝ ζυθΝ δ φκλυθΝεαδΝπλκ έηπθΝ
εΪγ Νηκλφάμ»,Νεα αξπλ έ αδΝ κΝπκ σΝ κυΝφσλκυΝπκυΝεα αίζάγβε ΝεαδΝαθ δ κδξκτ Ν

κΝπλαΰηα δεσΝπκ σ,Νά κδΝγέίίίΝ υλυ,Ν κΝπκ σΝ πθΝηίίΝ υλυΝγαΝ υηπ λδζβφγ έΝπμΝ
απαέ β βΝπκυΝ βηδκυλΰάγβε Ν βΝξλά βΝβίίζ,Νεα ΪΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ πθΝ
αυιά πθήη δυ πθΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝ δ πλαε ΫπθέΝΈ πΝσ δΝ δμΝγ1ή1βήβίίγΝκΝ
φκλκζκΰκτη θκμΝ έξ Νηβ θδεσΝυπσζκδπκΝ κυμΝζκΰαλδα ηκτμΝ δ πλαε Ϋκυμ,ΝεαδΝ θΝ
υπάλξαθΝΪζζ μΝαπαδ ά δμΝ δμΝγ1ή1βήβίίζΝ σ Ν κΝπκ σΝ πθΝηίί€ΝγαΝεα αξπλβγ έΝ

βθΝ άζβΝ θαζυ δμΝΚ φαζαέπθΝή σ πθ)Ν βΝΰλαηηάΝ(1γ)Ν« υιά δμΝ
ζκΰαλδα ηυθΝ δ πλαε Ϋπθ»έ 
 

ΣβθΝξλά βΝβίίη,Νσ αθΝ πδ λαφ έΝ κΝπκ σΝ πθΝηίίΝ υλυΝ κΝφκλκζκΰκτη θκ,ΝγαΝ
υηπ λδζβφγ έΝπμΝη έπ βΝεα ΪΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ πθΝαυιά πθήη δυ πθΝ

ζκΰαλδα ηυθΝ δ πλαε ΫπθΝεαδΝ υΰε ελδηΫθα,Ν βΝ άζβΝΠβΰΫμΝΚ φαζαέπθΝή σ πθΝ
βΝΰλαηηάΝ(11)Ν«Μ δυ δμΝζκΰαλδα ηυθΝ δ πλαε Ϋπθ»έΝ 

 

Παρ ι α γμ 
 

ΈθαμΝφκλκζκΰκτη θκμΝΰδαΝ βθΝξλά βΝβί1βΝΫξ δΝ δ σ βηαΝαπσΝ ηπκλδεάΝ πδξ έλβ βΝ
πμΝαεκζκτγπμμ 

εαγΪλδ αΝΫ ο α   1η0έ000Ν€ 

Κό ομΝπωζβγΫν ων 100.000 €   

απΪν μ 30έ000Ν€ 130έ000Ν€ 

Κ Θ Ρ ΝΚ Ρ Η   20έ000Ν€ 



 

πέ βμΝ βζυθ δΝεαδΝ δ κ άηα αΝαπσΝ θκέεδαΝπκ σΝθέίίίΝ€ 

 

πσΝ αΝαεαγΪλδ αΝΫ κ αΝ Νπκ σΝκίέίίίΝΫξ δΝΰέθ δΝπαλαελΪ β βΝφσλκυΝ1θέίίίΝ€έΝ
Ν ταυΰκμΝ κυΝ ζ ΰξση θκυΝ βζυθ δΝ δ κ άηα αΝαπσΝηδ γπ ΫμΝυπβλ έ μΝπκ κτΝ

1θέίίίΝ€Νη Νπαλαελα βγΫθ αΝφσλκΝ1έζβί,ίί€ΝεαδΝαθαζκΰκτθ αΝφσλκΝ1έζζ1,γί€Ν
*Πλκεα αίκζάΝπλκβΰκυηΫθβμΝξλά βμΝβέηίί,ίί€ 

 

*( υηφυθαΝη Ν δμΝΫηη μΝ ξθδεΫμΝ ζΫΰξκυΝβΝπλκεα αίκζάΝπλκβΰκτη θβμΝξλά βμΝ
βί11Νγ πλ έ αδΝπλκπζβλπηάΝΫθαθ δΝ βμΝ υθκζδεάμΝυπκξλΫπ βμΝπλκμΝεα αίκζάΝπκυΝ
γαΝυπκζκΰδ έΝΰδαΝ βθΝξλά βΝβί1βΝεαδΝγαΝεα αίζβγ έΝ βθΝξλά βΝβί1β) 
 

Εθ δε δεάΝΕΚΚΑΘΑΡΙΗΝΦΟΡΟΤΝΧΡΗΗΝ2ί12 

Ο  Ο       
Ο  

  Ο Ο Ο

Ο Α : 

  

Α Α Α Α Ο Α 
100.000,00 

'  Α  
 

20.000,00   16.000,00   

  Α'  
Α Α Α Α 

6.185,00       

  Α'  
Α Α Α 

6.000,00       

Ο Ο Ο Ο Ο Α   26.000,00   16.000,00   

Ο Ο  Α Α  
Ο Α Ο  

  3.920,00   1.420,00   

Ο  / Ο  Ο Ο    6185*1.5%=92,77       

Ο Ο  Ο  Α Α Ο , 
/ Ο . .  

  α  4.012.77   β  . .    

Ο  Ο Ο  Ο  
Α Α Α  .  

  16.000,00   1.441,3   

* Ο  Ο Α Α Ο  
Ο Ο   

(2011) 

  2.500,00       

Ο  Ο Ο  +/-)   -14.487,23   -21,30   

Ο  Α / Ο    185,55       

Ω  Ο  Ο Ο    0    . * . % = ,    

Ο Ο Ο Α Ο    14.301,68   -20,98 14.322,66 

 

Κα ΪΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ βμΝ ξθδεάμΝΰδαΝ βΝξλά βΝβί1βΝ βθΝ άζβΝ θαζυ δμΝ
Κ φαζδυθή σ πθΝ βΝΰλαηηάΝ(1ί)Ν«Πκ ΪΝφσλπθΝ ζυθΝ δ φκλυθΝεαδΝπλκ έηπθΝ
εΪγ Νηκλφάμ»ΝαθαΰλΪφ αδΝ κΝ τθκζκΝφσλπθΝπκυΝαθαζκΰ έΝ κΝ δ σ βηαΝ κυΝ
ζ ΰξση θκυΝεαδΝ βμΝ υατΰκυ,Νά κδΝ[(α)+(ί)+(ΰ)+( )]ΝάΝ



(4.012,77+1.420,00+185,55+0,32=5.618,64). 

 

ΣκΝ Νπκ σΝ πδ λκφάμΝ1ζέγββ,θθΝ€Ν[(1θέίίί+βηίί+1ζζ1,γ)-ηθ1κ,θζ]Ν ηφαθέα αδΝ
βθΝ άζβΝ θαζυ δμ-Κ φαζαέπθΝή σ πθΝ βθΝΰλαηηάΝ(1γ)Ν« υιά δμΝ

δ πλαε ΫπθΝΛκΰαλδα ηυθ»ΝπμΝαπαέ β βΝεα ΪΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ πθΝαυιά πθΝ
ζκΰαλδα ηυθΝ δ πλαε Ϋπθέ 
 

 βθΝξλά βΝβί1γΝαθΝκΝ ζ ΰξση θκμΝ δ πλΪι δΝ κΝπκ σΝ βμΝ πδ λκφάμΝ πθΝ
1ζέγββ,θθ€Ν σ ΝγαΝ κΝ υηπ λδζΪίκυη Νεα ΪΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ πθΝ
αυιά πθήη δυ πθΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝ δ πλαε Ϋπθέ 
 

Παρ ι α 4μ 
 

ΈθαμΝφκλκζκΰκτη θκμΝΰδαΝ βθΝξλά βΝβίίηΝεαδΝ βθΝξλά βΝβίίθΝΫξ δΝ αΝεΪ πγδΝ
δ κ άηα αμ 

    
  ΧΡΗΗΝ200η ΧΡΗΗΝ200θ 

Κ Θ ΡΙΣΟΝ ΙΟ ΗΜ Ν ΠΟΝ ΚΙΝΗΣ  18.540,00 17.865,00 

Κ Θ ΡΟΝ ΙΟ ΗΜ Ν ΠΟΝ ΚΙΝΗΣ  17.631,00 16.078,50 

 

ΝφκλκζκΰδεάΝ πδίΪλυθ βΝπκυΝπλκετπ δΝΰδαΝ κθΝ ζ ΰξση θκ αθΪΝξλά βΝΫξ δΝπμΝ
αεκζκτγπμμ 

  ΧΡΗΗΝ200η ΧΡΗΗΝ200θ 

ΦΟΡΟΝΚΛΙΜ Κ Ν ΙΟ ΗΜ ΣΟ 2.383,90 1.923,55 

ΤΜΠΛΗΡΩΜ ΣΙΚΟΝΦΟΡΟ 278,10 267,98 

ΛΟΙΠ ΝΤΜ ΙΟΤΜ Ν ΝΠΟ  667,44 643,14 

ΤΝΟΛΟ 3.329,44 2.834,67 

*ΝΠΡΟΚ Σ ΟΛΗΝΠΡΟΗΓΟΤΜ ΝΗΝΧΡΗΗΝ
2004 /2005 

-745,80 -1.464,10 

ΤΝΟΛΙΚΗΝΤΠΟΧΡ ΩΗΝΠΡΟΝΚ Σ ΟΛΗ 2.583,64 1.370,57 

 

 

 κΝπαλΪ δΰηαΝαυ σΝ δαελέθκυη Ν λ δμΝπ λδπ υ δμΝπμΝπλκμΝ κθΝξ δλδ ησΝ πθΝ
ζκΰαλδα ηυθΝπζβλπ Ϋπθή δ πλαε ΫπθΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝ λσπκΝεα αίκζάμΝ βμΝ
υθκζδεάμΝυπκξλΫπ βμ,Νγ πλυθ αμΝσ δΝ κΝυπσζκδπκΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝπζβλπ ΫπθΝ
δμΝγ1ή1βήΝβίίζΝ έθαδΝηβ θδεσ,Ν πέ βμΝσ δΝ θΝ εελ ηκτθΝΪζζ μΝυπκξλ υ δμΝπλκμΝ

εα αίκζάΝ δμΝγ1ή1βήβίίηΝεαδΝγ1ή1βήβίίθΝαθ έ κδξαέ 
 

*( υηφυθαΝη Ν δμΝΫηη μΝ ξθδεΫμΝ ζΫΰξκυΝβΝπλκεα αίκζάΝπλκβΰκτη θβμΝξλά βμΝ
βίίζήβίίηΝγ πλ έ αδΝπλκπζβλπηάΝΫθαθ δΝ βμΝ υθκζδεάμΝυπκξλΫπ βμΝπλκμΝεα αίκζάΝ
πκυΝγαΝυπκζκΰδ έΝΰδαΝ δμΝξλά δμΝβίίηήβίίθΝεαδΝγαΝεα αίζβγ έΝ δμΝξλά δμΝ
βίίηήβίίθΝαθ έ κδξαΝ)έ 
 



Πρ η π ρ π ω ημ 
 

ΟΝ ζ ΰξση θκμΝΰδαΝ βθΝξλά βΝβίίηΝ θΝεα Ϋίαζ ΝεαθΫθαΝπκ σΝφσλκυΝ βζα άΝκφ έζ δΝ
κΝ τθκζκΝά κδΝβέηκγ,θζΝ€έΝ βθΝξλά βΝβίίθΝβΝ υθκζδεάΝυπκξλΫπ βΝπλκμΝεα αίκζάΝ

αθΫλξ αδΝ κΝπκ σΝ πθΝ1έγιί,ηι€έΝΆλαΝκδΝπζβλπ ΫκδΝζκΰαλδα ηκέΝαυιΪθκθ αδΝεα ΪΝ
κΝπκ σΝ πθΝ1έγιί,ηι€έ 

 

 

 

 κΝΫθ υπκΝ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμΝλ υ σ β αμΝφκλκζκΰκυηΫθκυΝεα αξπλκτη Ν αΝ
ιάμΝπ έα 

 

 

 

 

Δ ρη π ρ π ω ημ 
 

ΟΝ ζ ΰξση θκμΝ βθΝξλά βΝβίίθΝεα αίΪζ δΝκζσεζβλκΝ κΝπκ σΝπκυΝσφ δζ ΝΰδαΝ βθΝ
ξλά βΝβίίηΝά κδΝβέηκγ,ΝθζέΝ βθΝξλά βΝβίίθΝβΝ υθκζδεάΝυπκξλΫπ βΝπλκμΝεα αίκζάΝ
αθΫλξ αδΝ κΝπκ σΝ πθΝ1έγιί,ηι€έ 
 

 

 

 κΝΫθ υπκΝ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμΝλ υ σ β αμΝφκλκζκΰκυηΫθκυΝεα αξπλκτη Ν αΝ
ιάμΝπ έα 

 

 

 

 

ρ η π ρ π ω ημ 

2004 
  

2005 
  

2006 

0 
  

2.583,64 
  

3.954,21(2.583,64+1.370,5

7) 

   

2.583,64 

  
  

1.370,57 

  

 ω  /
ω  Χ  2005 Χ  

2006 

 ω  /
ω  

Χ  
2005 

Χ  
2006 

10. «  ω
ω  » 2.583,6

4 

1.370,57 
10. «  ω , , 

  ω  
 » 

3.329,4

4 

2.834,67 

2004 
  

2005 
  

2006 

0 
  

2.583,64 
  

1.370,57 

   

2.583,64 

  
ω   

1.213,07 

  



 

ΟΝ ζ ΰξση θκμΝ βθΝξλά βΝβίίηΝεα Ϋίαζ ΝησθκΝηίί,ίί€ΝαπσΝ βθΝ υθκζδεάΝκφ δζάΝ
πθΝβέηκγ,θζ€έΝ βθΝξλά βΝβίίθΝβΝ υθκζδεάΝκφ δζάΝπλκμΝεα αίκζάΝαθΫλξ αδΝ κΝ

πκ σΝ πθΝγέζηζ,β1Ν(βίκγ,θζ€Ν+Ν1έγιί,ηι€)έ 
 

 

 

 

 κΝΫθ υπκΝ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμΝλ υ σ β αμΝφκλκζκΰκυηΫθκυΝεα αξπλκτη Ν αΝ
ιάμΝπ έα 

 

 

 

1β)Ν Νατιβ βΝ πθΝπλκεα αίκζυθΝπκυΝ δ πλΪξγβεαθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ πκηΫθκυήθπθΝ
Ϋ κυμήπθ 

 

Ϊθ,Ν κΝ ΫζκμΝ κυΝΫ κυμ,Ν κΝπκ σθΝ πθΝπλκεα αίκζυθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ πκηΫθκυήθπθΝ
Ϋ κυμήυθΝΫξ δΝαυιβγ έΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κΝπκ σθΝ πθΝπλκεα αίκζυθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ
πκηΫθκυήθπθΝΫ κυμήυθΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝπλκβΰκυηΫθκυΝΫ κυμ,ΝβΝατιβ βΝγαΝ

εα αξπλβγ έΝ βΝ άζβΝΠβΰΫμΝΚ φαζαέπθΝή σ πθΝ βΝΰλαηηάΝ(1β)Ν« τιβ βΝ πθΝ
πλκεα αίκζυθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ πκηΫθκυΝΫ κυμ»Ν Νπ λέπ π βΝπκυΝ έξαη Νη έπ βΝ πθΝ
πλκεα αίκζυθΝγαΝεα αξπλκτ αη Ν βΝη έπ βΝ βΝ άζβΝ θαζυ δμΝ

 ω  /
ω  Χ  

2005 

Χ  

2006 

 ω  /
ω  

Χ  
2005 

Χ  
2006 

10. «  ω
ω  » 2.583,

64 

  10. «  ω , 
,   

ω   » 
3.329,44 2.834,67 

11.»  
 ω » 

    11. «    
  ω  (

ω /
) 

    

12. «  
 ω  

 » 

    12. «  ω
ω  » 

  
1.213,07 

2004 
  

2005 
  

2006 

0 
      

2,083,64 
        

1,370,57 

 
  2.583,6

4  
  

        3.454,21 
  

  

2.583,64 

  
  870,57€ 

  

 ω  /
ω  Χ  

2005 

Χ  

2006 

 ω  /
ω  

Χ  
2005 

Χ  
2006 

10. «  

ω ω  

» 

2.583,6

4 

870,5

7 

10. «  ω , , 
  ω  

 » 

3.329,44 2.834,67 



Κ φαζαέπθή σ πθΝ βΝΰλαηηάΝ(1η)Ν«Μ έπ βΝπλκεα αίκζυθΝπκυΝ δ πλΪξ βεαθΝ
Ϋθαθ δΝ σ πθΝ πκηΫθκυΝΫ κυμ» 

 

Παρ ι α 5μ 
 

 δμΝγ1ή1βήβίίι,Νι θκ κξ δαεάΝηκθΪ αΝ θΝ έξ Ν δ πλΪι δΝεαηέαΝπλκεα αίκζάΝΫθαθ δΝ
σ πθΝ πκηΫθπθΝξλά πθέΝ βθΝξλά βΝβίίκΝ δ Ϋπλαι Ν1ηίέίίί€ΝΫθαθ δΝ σ πθΝ

πση θβμΝξλά βμ,Ν βΝξλά βΝβίίλΝ ιΫ π Ν δηκζσΰδαΝΰδαΝ κΝαθπ ΫλπΝπκ σέ 
 

τηφπθαΝη Ν βθΝ ξθδεάΝαυ άΝ βΝξλά βΝβίίκΝ βθΝ άζβΝΠβΰΫμΝΚ φαζαέπθΝήΝ
σ πθΝ βθΝΰλαηηάΝ(1β)Ν« τιβ βΝπλκεα αίκζυθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ πκηΫθκυΝΫ κυμ»Ν

αθαΰλΪφ αδΝ κΝπκ σΝ πθΝ1ηίέίίί€έΝ βθΝξλά βΝβίίλΝ βθΝ άζβΝ θαζυ δμΝ
Κ φαζαέπθΝήΝ σ πθΝ βΝΰλαηηάΝ(1η)Ν«Μ έπ βΝπλκεα αίκζυθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ
πκηΫθκυΝΫ κυμ»,ΝαθαΰλΪφ αδΝ κΝπκ σΝ πθΝ1ηίέίίίΝ€ 

 

1γ)ΝΟδΝζκδπΫμ π λδπ υ δμΝ σ πθέΝ θαΰλΪφ αδΝκπκδα άπκ ΝΪζζβΝπ λέπ π βΝ
σ κυΝπκυΝ θΝαθαφΫλ αδΝπαλαπΪθπέ 

 

 βθΝ τ λβΝ άζβΝ θαζυ δμΝΚ φαζαέπθή σ πθΝαγλκέακθ αδμ 
 

1)ΝΣαΝυπσζκδπαΝ πθΝξλβηα κπδ π δευθΝζκΰαλδα ηυθΝ( βθΝ ζζΪ αΝάΝεαδΝ κΝ
ιπ λδεσ)Νπλκ ππδευθήκδεκΰ θ δαευθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝεα ΪΝ βθΝζάιβΝ βμΝ
ζ ΰξση θβμΝξλά βμΝ( αΝυπσζκδπαΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝ βθΝγ1ή1βήβίίΧ)έ 

 

β)ΝΣαΝ δαγΫ δηαΝη λβ ΪΝάΝεαδΝ κΝυπσζκδπκΝ κυΝ αη έκυΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ ζ ΰξση θβμΝ
ξλά βμΝ( Νπ λέπ π βΝα κηδεάμΝ πδξ έλβ βμΝη ΝίδίζέαΝΓΥΝεα βΰκλέαμΝΚ ΝάΝ
δπζκΰλαφδεΪΝ κυΝΚέΦέ έέ). 

 

γ)ΝΟδΝ δ φκλΫμΝ Νζκΰαλδα ηκτμΝ πδξ δλά πθΝσπκυΝ υηη Ϋξ δΝκΝέ δκμΝκΝ
φκλκζκΰκτη θκμ,ΝκήβΝ ταυΰκμΝάΝεαδΝ αΝπλκ α υση θαΝηΫζβΝαυ υθΝ(σξδΝα κηδεΫμΝ
πδξ δλά δμ) 

 

ζ)Ν Ν υθ δ φκλΪΝπκ υθΝΰδαΝ υηη κξάΝ κΝε φΪζαδκΝεΪγ ΝηκλφάμΝ πδξ δλά πθ 

 

η)ΝΟδΝαΰκλΫμΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ(πλκ ππδευθήκδεκΰ θ δαευθΝεαδΝ
παΰΰ ζηα δευθ)Νπ λδζαηίΪθκθ αδμΝαθ ΰΫλ δμΝκδεκ κηυθ,ΝαΰκλΫμΝ ΙΧ,Ν έ λκξπθΝ

εέζπέΝκξβηΪ πθ,ΝπζκέπθΝ- εαφυθ,ΝαθαουξάμΝα λκ εαφυθ,ΝεαδΝ π θ υ δευθΝαΰαγυθΝ
εαγυμΝεαδΝκδΝ απΪθ μΝπκυΝαφκλκτθΝί ζ δυ δμΝαυ υθΝέ 
 

θ)ΝΟδΝαΰκλΫμΝ ηπκλ υηΪ πθ,Νπλυ πθΝεαδΝίκβγβ δευθΝυζυθΝεαδΝζκδπυθΝαΰαγυθΝ
αθαΰεαέπθΝ βθΝΪ εβ βΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ λα βλδσ β αμ 

 

ι)ΝΟδΝ παΰΰ ζηα δεΫμή πδξ δλβηα δεΫμΝ απΪθ μΝπΪ βμΝφτ πμΝ( επδπ ση θ μΝάΝηβΝ
απσΝ αΝαεαγΪλδ αΝΫ κ αΝ βμΝ πδξ έλβ βμ)έΝΠ λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝκδΝ απΪθ μΝπκυΝ
αφκλκτθΝ πδ ε υΫμΝεαδΝ υθ βλά δμΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθέ 
 

Παρα ρη ημ Χ δλδ ησμΝαπκ ίΫ πθΝΰδαΝπΪΰδαΝ παΰΰ ζηα δεΪΝπ λδκυ δαεΪΝ
κδξ έαΝ βθΝΫηη βΝ ξθδεάΝ βμΝλ υ σ β αμέ 

 

 βθΝπ λέπ π βΝπκυΝκδΝαπκ ίΫ δμΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ δμΝ υθκζδεΪΝ βζπγ έ μΝ

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15038


παΰΰ ζηα δεΫμΝ απΪθ μΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ ξθδεάμΝγαΝπλΫπ δΝη Ν
κΝπκ σΝ πθΝαπκ ίΫ πθΝθαΝη δυ κυη Ν δμΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ απΪθ μΝπκυΝγαΝ

εα αξπλέ κυη Ν βθΝαθ έ κδξβΝΫθ διβΝΰδα έΝκδΝαπκ ίΫ δμΝ θΝαπκ ζκτθΝ
πλαΰηα δεΫμΝεα αίκζΫμέ 
 

κ)ΝΣαΝπκ ΪΝαπκπζβλπηάμΝπλκ ππδευθΝάΝ παΰΰ ζηα δευθΝ αθ έπθΝ( βθΝΰλαηηάΝ
αυ άΝαθαΰλΪφ αδΝησθκΝ κΝξλ κζτ δκ)έΝΣκΝπκ σΝ πθΝ σεπθΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ έ κμΝ κυΝ
αθ έκυΝ(πλκ ππδεσή παΰΰ ζηα δεσ)Ν υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ δμΝ απΪθ μΝ έ Ν δμΝ

πλκ ππδεΫμΝήκδεκΰ θ δαεΫμΝ έ Ν δμΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝέ 
 

λ)ΝΣαΝπκ ΪΝΰδαΝα φΪζδ λα,Ναπκαβηδυ δμ,Ν πλ ΫμΝ(σππμΝΰκθδεΫμΝπαλκξΫμΝάΝξκλβΰέ μΝ
ξλβηα δευθΝπκ υθΝεέζπέ),ΝεαδΝζκδπΫμΝ απΪθ μ 

 

1ί)ΝΣαΝπκ ΪΝΰδαΝφσλκυμ,Ν ΫζβΝ δ φκλΫμΝεαδΝπλσ δηαΝεΪγ Νηκλφάμέ 
 

11)ΝΣαΝπκ ΪΝΰδαΝεΪγ Ν έ κυμΝ απΪθ μΝ δαίέπ βμΝ(πλκ ππδεΫμήΝκδεκΰ θ δαεΫμ)ΝεαγυμΝ
εαδΝκδΝ απΪθ μΝπκυΝαφκλκτθΝ πδ ε υΫμΝεαδΝ υθ βλά δμΝ πθΝ
πλκ ππδευθήκδεκΰ θ δαευθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ( απΪθ μΝΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ
π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυΝ κυή βμΝ υατΰκυΝεαδΝ πθΝ
πλκ α υκηΫθπθΝη ζυθΝαυ υθ)έ 
 

1β)ΝΟδΝη δυ δμΝ πθΝΠζβλπ ΫπθΝζκΰαλδα ηυθέ 
 

τηφπθαΝη Ν βθΝ ξθδεάΝαθΪζυ βμΝλ υ σ β αμΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυΝ κυμΝ
πζβλπ ΫκυμΝζκΰαλδα ηκτμΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝυπκξλ υ δμΝαπσΝαΰκλΫμ,Ν απΪθ μΝ
ΰ θδεΪΝεαγυμΝεαδΝφκλκζκΰδεΫμΝυπκξλ υ δμΝκδΝκπκέ μΝκφ έζκθ αδΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ Ν
ζ ΰξκηΫθκυΝΫ κυμΝ( θΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ Ϊθ δα,Ν αΝκπκέαΝαθαΰλΪφκθ αδΝ βΝ

ΰλαηηάΝ(κ)Ν«Πκ ΪΝαπκπζβλπηάμΝπλκ ππδευθΝάΝ παΰΰ ζηα δευθΝ αθ έπθ»έΝΣκΝαθΝ
υπΪλξ δΝη έπ βΝ πθΝπζβλπ ΫπθΝζκΰαλδα ηυθΝεαγκλέα αδΝαπσΝ βΝ τΰελδ βΝ κυΝ
υπκζκέπκυΝπζβλπ ΫπθΝζκΰαλδα ηυθΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝπλκβΰκυηΫθκυΝΫ κυμΝη Ν κΝ
υπσζκδπκΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ ζ ΰξκηΫθκυΝΫ κυμΝέ 
 

1γ)ΝΟδΝαυιά δμΝ δ πλαε ΫπθΝζκΰαλδα ηυθέ 
 

τηφπθαΝη Ν βθΝ ξθδεάΝαθΪζυ βμΝλ υ σ β αμΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυΝ κυμΝ
δ πλαε ΫκυμΝζκΰαλδα ηκτμΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝαπαδ ά δμΝαπσΝππζά δμΝ
παΰΰ ζηα δεΫμ,Νπλκ ππδεΫμΝεαδΝφκλκζκΰδεΫμΝεέζπέΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝαπαδ β ΫμΝ κΝ
ΫζκμΝεΪγ Ν ζ ΰξκηΫθκυΝΫ κυμέΝΣκΝαθΝυπΪλξ δΝατιβ βΝ πθΝ δ πλαε ΫπθΝ

ζκΰαλδα ηυθΝεαγκλέα αδΝαπσΝ βΝ τΰελδ βΝ κυΝυπκζκέπκυΝ δ πλαε ΫπθΝ
ζκΰαλδα ηυθΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝπλκβΰκυηΫθκυΝΫ κυμΝη Ν κΝυπσζκδπκΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ
ζ ΰξκηΫθκυΝΫ κυμέ 

 

1ζ)ΝΟδΝξκλβΰά δμΝ αθ έπθΝ Ν λέ κυμέ 
 

1η)Ν Νη έπ βΝπλκεα αίκζυθΝπκυΝ δ πλΪξ βεαθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ πκηΫθκυΝ
Ϋ κυμή πκηΫθπθΝ υθΝ Ϊθ,Ν κΝ ΫζκμΝ κυΝΫ κυμ,Ν κΝπκ σθΝ πθΝπλκεα αίκζυθΝΫθαθ δΝ

σ πθΝ πκηΫθκυΝΫ κυμή πκηΫθπθΝ υθΝΫξ δΝη δπγ έΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κΝπκ σθΝ πθΝ
πλκεα αίκζυθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ πκηΫθκυΝΫ κυμή πκηΫθπθΝ υθΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ
πλκβΰκυηΫθκυΝΫ κυμ,ΝβΝη έπ βΝγαΝεα αξπλβγ έΝ άζβΝ θαζυ δμΝΚ φαζαέπθΝ
ή σ πθΝ βΝΰλαηηάΝ(1η)Ν«Μ έπ βΝπλκεα αίκζυθΝπκυΝ δ πλΪξγβεαθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ



πση θπθΝ υθ»έ 
 

 Νπ λέπ π βΝπκυΝ έξαη Νατιβ βΝ πθΝπλκεα αίκζυθΝγαΝεα αξπλκτ αη Ν βθΝατιβ βΝ
βθΝ άζβΝΠβΰΫμΝΚ φαζαέπθΝή σ πθΝ βΝΰλαηηάΝ(1β)Ν« τιβ βΝ πθΝ

πλκεα αίκζυθΝπκυΝ δ πλΪξγβεαθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ πκηΫθπθΝ υθ»έ 
 

Παρ ι α 6μ 
 

Φκλκζκΰκτη θκμΝζαηίΪθ δΝπλκεα αίκζάΝπκ κτΝβίέίίίΝ υλυΝ βθΝβίήηήβίίκΝΰδαΝ βθΝ
πυζβ βΝ δαη λέ ηα κμΝεσ κυμΝ1ίίέίίίΝ υλυέΝ 
 

ΣκΝβίίλΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝβΝπυζβ βΝ κυΝ δαη λέ ηα κμΝεαδΝ ικφζ έ αδΝ κΝυπσζκδπκΝ
πκ σθΝ πθΝκίέίίίΝ€έ 
 

τηφπθαΝη Ν βθΝ ξθδεάΝαυ άΝ υηπζβλυθκθ αδμΝ βΝξλά βΝβίίκΝ βθΝ άζβΝπβΰΫμΝ
ε φαζαέπθή σ πθΝ βΝΰλαηηάΝ(1β)Ν« τιβ βΝπλκεα αίκζυθΝπκυΝ δ πλΪξ βεαθΝ
Ϋθαθ δΝ σ πθΝ πκηΫθκυήθπθΝΫ κυμήπθ»Ν κΝπκ σΝ πθΝβίέίίίΝ υλυέΝ βθΝξλά βΝβίίλΝ

βθΝ άζβΝΠβΰΫμΝΚ φαζαέπθή σ πθΝ βΝΰλαηηάΝ(ι)Ν«Έ κ αΝαπσΝπυζβ βΝ
π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ»Νεα αξπλ έ αδΝ κΝπκ σΝ πθΝ1ίίέίίί€ΝεαδΝ βθΝ άζβΝ

θαζυ δμΝΚ φαζαέπθΝή σ πθΝ βΝΰλαηηάΝ(1η)Ν«Μ έπ βΝπλκεα αίκζυθΝπκυΝ
δ πλΪξ βεαθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ πκηΫθκυήθπθΝΫ κυμήπθ»Ν κΝπκ σΝβίέίίί€έ 

 

1θ)ΝΟδΝζκδπΫμΝπ λδπ υ δμΝαθαζυ πθέΝ θαΰλΪφ αδΝκπκδα άπκ ΝΪζζβΝπ λέπ π βΝ
απΪθβμήαΰκλΪμΝπκυΝ θΝαθαφΫλ αδΝπαλαπΪθπέ 

Γ θδεάΝπαλα άλβ βμΝΣσ κΝ αΝΫ κ α,Νσ κΝ δμΝαΰκλΫμΝεαδΝ απΪθ μ,ΝαθαΰλΪφ αδΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝπκ υθΝπκυΝαθΪΰ αδΝ ΝεΪγ Ν ζ ΰξση θκΝ δαξ δλδ δεσΝΫ κμΝ(σξδΝ
εηαλ ΪΝΫ κ αΝάΝ απΪθ μ)έΝΧλ δΪα αδΝδ δαέ λβΝπλκ κξάΝυ Ν αΝπκ ΪΝ σ κΝ πθΝ
σ πθΝσ κΝεαδΝ πθΝαΰκλυθή απαθυθΝθαΝηβθΝυπκζκΰέακθ αδΝ υκΝφκλΫμέ 

 

Ναλθβ δεάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ άζβμΝ«ΠβΰΫμΝΚ φαζαέπθή σ πθ»ΝεαδΝ άζβμΝ
« θαζυ δμΝΚ φαζαέπθή σ πθ»,Ν ζΫΰξ αδΝπμΝηβΝ βζκτη θκΝ δ σ βηαΝεαδΝ φσ κθΝ

θΝαδ δκζκΰ έ αδΝ τηφπθαΝεαδΝη Ν αΝκλδαση θαΝ κΝΪλγλκΝ1ίΝ βμΝ έΤέΟΝ Ν Ν
1ίιιγηιΝ ΞΝ1ίέηέβί1γ,Νυπσε δ αδΝ Νφκλκζσΰβ βΝ τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ αΝ
ΪλγλαΝ11ΝεαδΝ1βΝ βμΝέ δαμΝαπσφα βμέ 
 

2έΝΣ χθδεάΝεαγαλάμΝγΫ βμΝ ουΝφολοζογοτη θουΝ(netΝworthΝmethod) 
 

Ν ξθδεάΝαυ άΝαθα βηδκυλΰ έΝ κΝκδεκθκηδεσΝδ κλδεσΝ κυΝ ζ ΰξση θκυΝεαδΝ
πλκ δκλέα δΝφκλκζκΰβ ΫκΝ δ σ βηαΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝΰδαΝπ λέκ κΝη ΰαζτ λβΝάΝ
έ βΝ θσμΝάΝπ λδ κ ΫλπθΝ υθΝσζαΝ αΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝεαδΝ αΝ δαγΫ δηαΝ
ε φΪζαδαΝ( θ λΰβ δεσ),Ν δμΝυπκξλ υ δμΝ(παγβ δεσ),Ν δμΝα κηδεΫμΝεαδΝκδεκΰ θ δαεΫμΝ
απΪθ μΝπμΝεαδΝ αΝ δ κ άηα αΝαπσΝζκδπΫμΝπβΰΫμΝ(α κηδεΪΝεαδΝκδεκΰ θ δαεΪ)έ 

 

Κα ΪΝ βθΝ ξθδεάΝαυ άΝ βηδκυλΰ έ αδΝκΝΠέθαεαμΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝΠαγβ δεκτΝΰδαΝσζαΝ
αΝ ζ ΰξση θαΝΫ βΝεαδΝ κΝΫ κμΝίΪ βμΝ( κΝαηΫ πμΝπλκβΰκτη θκΝαπσΝ κΝπλυ κΝ
ζ ΰξση θκΝΫ κμ)έ 

 

 κΝ θ λΰβ δεσΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝσζαΝ αΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ κυΝ ζ ΰξση θκυ,Ν
κυή βμΝ υατΰκυ εαδΝ πθΝπλκ α υκηΫθπθΝη ζυθΝαυ υθ,Ν(πλκ ππδεΪήΝκδεκΰ θ δαεΪΝ

ή παΰΰ ζηα δεΪ)ΝεαγυμΝεαδΝκδΝεα αγΫ δμΝ Νξλβηα κπδ π δεΪΝδ λτηα αΝεα ΪΝ βΝ

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16411
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16411


ζάιβΝ εΪ κυΝΫ κυμΝσππμμ 
 

ρΝ εέθβ βΝπ λδκυ έαΝ(εσ κμ) 
 

ρΝΈπδπζα,Νυ ε υΫμ,ΝΛκδπσμΝ ικπζδ ησμ( παΰΰ ζηα δεΪ) 
 

ρΝΠλκ ππδεΪΝαθ δε έη θαΝη ΰΪζβμΝαιέαμΝ(ΫπδπζαΝ,ΫλΰαΝ Ϋξθβμ,Ν υζζκΰΫμΝεέζπέ)Ν(ΪθπΝ
πθΝηέίίί€ΝΫεα κ) 

 

ρΝΚκ ηάηα αΝεαδΝζκδπΪΝ δηαζφάΝ(αιέαμΝΪθπΝ πθΝηέίίί€ΝΫεα κ) 
 

ρΝ παδ ά δμΝ δΪφκλ μμΝΠ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝ δ πλαε ΫκδΝζκΰαλδα ηκέΝά κδΝκδΝ
απαδ ά δμΝαπσΝππζά δμΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝεαδΝπλκ ππδεΫμήκδεκΰ θδαεΫμΝεέζπέΝεαγυμΝ
εαδΝφκλκζκΰδεΫμΝ( πδ λκφΫμΝφσλπθΝεέζπέ)ΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝαπαδ β ΫμΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ Ν
ζ ΰξκηΫθκυΝΫ κυμέΝΣκΝπλκετπ κθΝυπσζκδπκΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ Ν ζ ΰξση θκυΝΫ κυμΝ
υηπ λδζαηίΪθ αδΝ κΝ θ λΰβ δεσέ 

 

ρΝΜβξαθκεέθβ αΝκξάηα α,Ν εΪφβ,Να λκ εΪφβΝεέζπέ 
 

ρΝΜ λβ ΪΝ δαγΫ δηαΝ βθΝεα κξάΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυ,Ν κυή βμΝ υατΰκυΝάΝ πθΝ
πλκ α υση θπθΝη ζυθΝαυ υθέ 
 

ρΝΚα αγΫ δμΝ Νξλβηα κπδ π δεΪΝδ λτηα αΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυ,Ν κυή βμΝ υατΰκυΝ
άΝ πθΝπλκ α υση θπθΝη ζυθΝαυ υθΝπέξέ Νζκΰαλδα ηκτμΝεα αγ δεκτμ,Νσο πμ,Ν
πλκγ ηέαμ,Ν Ν λ ξκτη θκυμέ 
 

ρΝΜ κξΫμ,ΝζκδπκέΝ έ ζκδ 
 

ρΝτθκζκΝαπκΰλαφάμΝ ΫζκυμΝξλά βμΝ Νπ λέπ π βΝα κηδεάμΝ πδξ έλβ βμΝ
( ηπκλ τηα α,ΝΫ κδηαΝπλκρσθ α,ΝαΥΝεαδΝίΥΝτζ μΝυζδεΪΝ υ ε υα έαμΝβηδ ζάΝ
υπκζ έηηα α)έΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ ζΫΰξκυΝ υθ ξση θπθΝ υθΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝ θΝ
υπΪλξ δΝ υθ ξάμΝυπκξλΫπ βΝ τθ αιβμΝαπκΰλαφάμ,Ν υξσθΝ υθ αξγ έ αή μΝ
απκΰλαφάήΫμΝ θΝυπκζκΰέακθ αδΝ( βΝ υΰε ελδηΫθβΝ ξθδεά)έ 
 

ρΝ δΪφκλκδΝζκΰαλδα ηκέΝάΝΛκδπΪΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ(πλκ ππδεΪήΝκδεκΰ θ δαεΪΝά 

παΰΰ ζηα δεΪ)Ν πθΝκπκέπθΝβΝαιέαΝυπ λίαέθ δΝ δμΝηέίίίΝ υλυέ 
 

 Νσζ μΝ δμΝπαλαπΪθπΝπ λδπ υ δμΝπμΝαιέαΝζαηίΪθ αδΝ κΝπλαΰηα δεσΝεσ κμΝ
ε ά βμ,ΝσππμΝαυ σΝπλκετπ δΝαπσΝ αΝ δαγΫ δηαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κδξ έαέ 
 

 δμΝπ λδπ υ δμΝαθΫΰ λ βμΝκδεκ κηυθ,ΝπμΝεσ κμΝζαηίΪθ αδΝ κΝεσ κμΝαθΫΰ λ βμΝ
σππμΝαυ σΝπλκετπ δΝαπσΝ αΝ δαγΫ δηαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κδξ έαέ 
 

ΣαΝ παΰΰ ζηα δεΪή πδξ δλβηα δεΪΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝαφκλκτθΝπ λδπ υ δμΝ
α κηδεάμΝ πδξ έλβ βμέ 
 

 κΝΠαγβ δεσΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝσζ μΝκδΝυπκξλ υ δμΝ κυΝ ζ ΰξση θκυ,Ν κυή βμΝ
υατΰκυΝεαδΝ πθΝπλκ α υκηΫθπθΝη ζυθΝαυ υθ,ΝπμΝεαδΝκδΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ

υπκξλ υ δμΝ(πκυΝαφκλκτθΝπ λέπ π βΝα κηδεάμΝ πδξ έλβ βμ)έΝυΰε ελδηΫθαΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ Ϊθ δαΝαπσΝξλβηα κπδ π δεΪΝδ λτηα α,Ν αΝΰλαηηΪ δαΝεαδΝκδΝ



πδ αΰΫμΝπζβλπ Ϋ μΝεαδΝκπκδα άπκ ΝΪζζβΝαπκ δεθυση θβΝκφ δζάΝάΝυπκξλΫπ βΝ Ν
λέ κυμμ 

 

ρΝ Ϊθ δαΝ(πλκ ππδεΪΝήΝκδεκΰ θ δαεΪ) 
 

ρΝ Ϊθ δαΝ( παΰΰ ζηα δεΪ- Νπ λέπ π βΝα κηδεάμΝ πδξ έλβ βμ) 
 

ρΝΓλαηηΪ δαΝ(πλκ ππδεΪΝήκδεκΰ θ δαεΪΝάΝ βμΝα κηδεάμΝ κυΝ πδξή βμ) 
 

ρΝΠδ π ΫμΝ δΪφκλκδμΝΠ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝπζβλπ ΫκδΝζκΰαλδα ηκέΝά κδΝκδΝ
υπκξλ υ δμΝαπσΝαΰκλΫμ,Ν απΪθ μΝΰ θδεΪΝεαγυμΝεαδΝφκλκζκΰδεΫμΝυπκξλ υ δμΝ
παΰΰ ζηα δεΫμ,Νπλκ ππδεΫμήκδεκΰ θδαεΫμΝκδΝκπκέ μΝκφ έζκθ αδΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ Ν
ζ ΰξκηΫθκυΝΫ κυμέΝΣκΝπλκετπ κθΝυπσζκδπκΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ Ν ζ ΰξση θκυΝΫ κυμΝ
υηπ λδζαηίΪθ αδΝ κΝπαγβ δεσέ 

 

ρΝΤπκξλ υ δμΝ( πκ ίΫ δμ,Νεζέπ) 
 

θ δε δεΪΝ δμΝπδκΝπΪθπΝπ λδπ υ δμ,ΝβΝυπκξλΫπ βΝ κυΝΫ κυμΝίΪ βμΝάΝεαγ θσμΝαπσΝ
αΝ πση θαΝη αφΫλ αδΝεαδΝαυιΪθ αδΝαθΝκδΝυπκξλ υ δμΝαυιβγκτθΝπέξέΝθΫκΝ Ϊθ δκ,Ν

άΝη δυθ αδΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝπλαΰηα δεΫμΝεα αίκζΫμΝαπκπζβλπηάμΝ πθΝυπκξλ υ πθέ 
 

Α ι πι η απο ω  
 

δ δεΪΝΰδαΝ βθΝ ξθδεάΝαυ ά,Ν ΪθΝ κΝπέθαεαΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝ
πΪΰδαΝ παΰΰ ζηα δεΪΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ έξαθΝ δ θ λΰβγ έΝ
απκ ίΫ δμΝεα ΪΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ κυ φκλκζκΰβ ΫκυΝ δ κ άηα κμΝ σ ,Ν κΝ πλ υ δεσΝ
πκ σθΝαπκ ίΫ πθΝΰδαΝαυ ΪΝ αΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝαθαΰλΪφ αδΝπμΝυπκξλΫπ βΝ

κθΝπέθαεαΝπαγβ δεκτέ 
 

ΪθΝ κΝ θ λΰβ δεσΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ αΝκπκέαΝΫξκυθΝ
απκ ί γ έΝπζάλπμ,Ν κθΝπέθαεαΝπαγβ δεκτΝαθαΰλΪφ αδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ
απκ ίΫ πθΝπκυΝΫξ δΝ δ θ λΰβγ έΝΰδαΝαυ ΪΝεαδΝΫξ δΝ επ γ έΝαπσΝ αΝαεαγΪλδ αΝ
Ϋ κ αέ 
 

Ό αθΝΫθαΝαπσΝ αΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ δμΝγ1ή1βήβίΧΧΝ θΝπ λδζαηίΪθ αδΝπζΫκθΝ
κθΝεα ΪζκΰκΝ θ λΰβ δεκτΝζσΰπΝπυζβ βμΝάΝΪζζκυΝ λσπκυΝ δΪγ βμ,ΝπλΫπ δΝβΝ

απσ ί βΝ ξ δεΪΝη Ναυ σΝ κΝπ λδκυ δαεσΝ κδξ έκΝθαΝηβθΝπ λδζαηίΪθ αδΝπζΫκθΝ
κΝ πλ υ δεσΝπκ σθΝαπκ ίΫ πθΝπκυΝαθαΰλΪφ αδΝπμΝυπκξλΫπ βΝ κθΝπέθαεαΝ

παγβ δεκτέ 
 

βη δυθ αδΝσ δΝ ΪθΝκΝφκλκζκΰκτη θκμΝεα Ϋξ δΝ παΰΰ ζηα δεΪΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ
ΰδαΝ αΝκπκέαΝ θΝΫξ δΝ δ θ λΰά δΝαπκ ίΫ δμ,Ναυ ΫμΝ θΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κθΝ
πέθαεαΝπαγβ δεκτέ 
 

Ν δαφκλΪΝ θ λΰβ δεκτΝ- Παγβ δεκτΝαπκ ζ έΝ βθΝΚαγαλάΝΘΫ βΝ εΪ κυΝΫ κυμΝ
( δαξ δλδ δεάμΝπ λδσ κυ)έ 
 

πσΝ βθΝεαγαλάΝγΫ βΝζάιβμΝεΪγ Ν δαξ δλδ δεάμΝπ λδσ κυΝαφαδλ έ αδΝβΝεαγαλάΝγΫ βΝ
ΫθαλιβμΝεαδΝ βηδκυλΰ έ αδΝκΝΠέθαεαμΝΚαγαλάμΝΘΫ βμΝ(σπκυΝΰδαΝ κΝπλυ κΝ
ζ ΰξση θκΝΫ κμΝεαγαλάΝγΫ βΝΫθαλιβμΝ έθαδΝβΝεαγαλάΝγΫ βΝ κυΝΫ κυμΝίΪ βμ) 



 

ΟδΝαυιά δμήη δυ δμΝ βμΝεαγαλάμΝγΫ βμΝαθαπλκ αλησακθ αδΝη Ν δμΝπ λδπ υ δμΝ
απσε β βμΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝΪθ υΝαθ αζζΪΰηα κμΝεα ΪΝ κΝ θΝζσΰπΝΫ κμΝ(αδ έαΝ
γαθΪ κυ,Ν πλ Ϊμ,ΝΰκθδεάμΝπαλκξάμ,Νπλκέεαμ,Ναθ αζζαΰάμ,Νε λ υθΝαπσΝ υξ λΪΝ
παέΰθδα)έ 
 

 κΝαπκ Ϋζ ηαΝαυ σΝπλκ έγ θ αδμΝΟδΝηβΝ επδπ ση θ μΝ απΪθ μΝ(η Ν πδ αΰΫμ,Ν
η λβ ΪΝάΝηΫ πΝ λαπ αδευθΝζκΰαλδα ηυθ)Νεαδ υΰε ελδηΫθαμ 
 

•ΝΠλκ ππδεΫμΝεαδΝκδεκΰ θ δαεΫμΝ απΪθ μΝ δαίέπ βμ 

 

•ΝΛκδπΫμΝ απΪθ μήαΰκλΫμέΝ θΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ απΪθ μΝεαδΝ
αΰκλΫμ,Νη Ν ιαέλ βΝ δμΝ απΪθ μΝπκυΝ έθαδΝηβΝπαλαΰπΰδεΫμΝάΝ θΝ επέπ κθ αδΝίΪ δΝ
δα Ϊι πθΝθσηκυΝαπσΝ αΝαεαγΪλδ αΝΫ κ αΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,ΝκδΝκπκέ μΝεαδΝ

αθαΰλΪφκθ αδέ 
 

•Ν βηέ μΝαπσΝ επκέβ βΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυ,ΝηβΝαθαΰθπλδαση θ μΝφκλκζκΰδευμέ 
πσΝ κΝη λδεσΝαυ σΝτθκζκΝαφαδλκτθ αδΝ αΝηβΝφκλκζκΰκτη θαΝ δ κ άηα αΝεαδΝ
υΰε ελδηΫθαμ 

 

•ΝΣαΝαφκλκζσΰβ αΝΫ κ αΝαπσΝ δΪφκλ μΝπβΰΫμ,ΝαφκλΪΝσζ μΝ δμΝπβΰΫμΝ σ πθΝ κυΝ
φκλκζκΰκυηΫθκυΝ κυή βμΝ υατΰκυΝεαδΝ πθΝπλκ α υση θπθΝη ζυθΝαυ υθΝπκυΝ
υηπ λδζάφγβεαθΝάΝσξδΝ βθΝυπκίζβγ έ αΝ άζπ βΝφκλκζκΰέαμΝ δ κ άηα κμΝαζζΪΝ
θΝυπΪΰκθ αδΝ Νφκλκζσΰβ βΝίΪ δΝ δα Ϊι πθΝθσηκυέ 

 

•ΝΜβΝφκλκζκΰβ Ϋ μΝπ λδπ υ δμΝ σ πθΝάΝφκλκζκΰβ Ϋ μΝεα ΥΝ δ δεσΝ λσπκΝσππμΝ αΝ
Ϋ κ αΝαπσΝ πλ Ϋμ,ΝεΫλ βΝαπσΝπυζβ βΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυ,Ν πδξκλβΰά δμΝεαδΝ
ζκδπΫμΝηβΝφκλκζκΰβ Ϋ μΝπ λδπ υ δμΝπκυΝ υηπ λδζάφγβεαθΝάΝσξδΝ βθΝυπκίζβγ έ αΝ
άζπ βΝφκλκζκΰέαμέΝ δ κ άηα κμΝαζζΪΝ θΝυπΪΰκθ αδΝ Νφκλκζσΰβ βΝίΪ δΝ
δα Ϊι πθΝθσηκυΝάΝφκλκζκΰβγάεαθΝη Ν δ δεσΝ λσπκέ 

 

 δμΝπ λδπ υ δμΝπυζβ βμΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝπκυΝαπκε άγβε Νη Ναθ ΪζζαΰηαΝάΝ
Ϊθ υΝαθ αζζΪΰηα κμΝζαηίΪθ αδΝΰδαΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ ξθδεάΝησθκΝ κΝπλκετπ κθΝ
εΫλ κμΝάΝαβηέα,Ν φσ κθΝ θ φκλκζκΰάγβε ΝάΝ θΝ επΫ γβε Ν τηφπθαΝη Ν δμΝε έη θ μΝ
δα Ϊι δμέΝ υ ΪΝαθαΰλΪφκθ αδΝαθ έ κδξαΝ δμΝ«ηβΝφκλκζκΰκτη θ μΝπ λδπ υ δμΝ
σ πθ»ΝάΝ δμΝ«αβηέ μΝαπσΝ επκέβ βΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ»έΝ 

 

δ δεΪΝ δμΝπ λδπ υ δμΝπυζβ βμΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝπκυΝ έξ  απκε βγ έΝξπλέμΝ
αθ Ϊζζαΰηα,ΝπμΝεΫλ κμΝάΝαβηέαΝζαηίΪθ αδΝ κΝ τθκζκΝ κυΝπκ κτΝπυζβ βμΝη έκθΝ κΝ
εσ κμΝσππμΝπλκ δκλέ βε Ν κθΝπέθαεαΝ θ λΰβ δεκτέ 
 

ΣκΝΤπσζκδπκΝαπκ ζ έΝ κΝίΪ δΝ βμΝ ξθδεάμΝαυ άμΝπλκ δκλδαση θκΝΚαγαλσΝ
δ σ βηαΝ κυΝ ζ ΰξση θκυΝφκλκζκΰκυηΫθκυ,Ν βμΝ υατΰκυΝεαδΝ πθΝπλκ α υκηΫθπθΝ

η ζυθΝαυ υθ,Ν κΝκπκέκΝ υΰελέθ αδΝη Ν αΝαθ έ κδξαΝ βζπγΫθ αΝ δ κ άηα αΝ
(υπαξγΫθ αΝ Νφκλκζσΰβ β)ΝαπσΝεΪγ ΝπβΰάΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυΝ κυή βμΝ υατΰκυΝ
εαδΝ πθΝπλκ α υκηΫθπθΝη ζυθΝαυ υθέ 
 

τηφπθαΝη Ν βθΝ ξθδεάΝαυ άΝ κ πλκετπ κθΝυπσζκδπκΝ ζΫΰξ αδΝπμΝηβΝ βζκτη θκΝ
δ σ βηαΝεαδΝ φσ κθΝ θΝαδ δκζκΰ έ αδΝ τηφπθαΝεαδΝη Ν αΝκλδαση θαΝ κΝΪλγλκΝ1ίΝ
βμΝαπσφα βμΝ Ν Ν1ίιιγηιΝ ΞΝ1ίέηέβί1γ,Νυπσε δ αδΝ Νφκλκζσΰβ βΝ τηφπθαΝη Ν

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16411


αΝκλδαση θαΝ αΝΪλγλαΝ11ΝεαδΝ1βΝ βμΝέ δαμΝ έΤέΟέ 
 

3έΝΣ χθδεάΝ λαπ αδευθΝεα αγΫ ωθΝεαδΝ απαθυθΝ Νη λβ ΪΝ(bankΝdepositsΝandΝ
cash expenditure method) 
 

Ν ξθδεάΝαυ άΝπλκ δκλέα δΝφκλκζκΰβ ΫκΝ δ σ βηαΝπαλαεκζκυγυθ αμΝ βθΝεέθβ βΝ
πθ ( δαγ έηπθ)Νε φαζαέπθΝ κυΝφκλκζκΰκτη θκυ,Ν κυή βμΝ υατΰκυΝεαδΝ πθΝ

πλκ α υκηΫθπθΝη ζυθΝαυ υθ,Ν έ Νη Ν βθΝεα Ϊγ βΝαυ υθΝ Νξλβηα κπδ π δεκτμΝ
ζκΰαλδα ηκτμΝ έ Νη Ν βθΝαθΪζπ άΝ κυμΝ Ν δΪφκλ μΝ υθαζζαΰΫμΝη Νξλά βΝ
η λβ υθέΝ θαζτ δΝ δμΝ υθκζδεΫμΝεα αγΫ δμΝεαδΝ αΝ δαγΫ δηαΝ Ν
ξλβηα κπδ π δεκτμΝζκΰαλδα ηκτμΝεαδΝ δμΝαΰκλΫμΝεαδΝ απΪθ μΝ Νη λβ ΪΝ σ κΝ Ν
παΰΰ ζηα δεσΝσ κΝεαδΝ Νκδεκΰ θ δαεσΝ πέπ κΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ζ ΰξση θβμΝ

ξλά βμΝεαδΝ αΝ υΰελέθ δΝη Ν αΝ υθκζδεΪΝ βζπγΫθ αΝΫ κ αέ 
 

Ν ξθδεάΝαυ άΝπλκ δκλέα δΝ αΝΫ κ αΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυΝαθαζτκθ αμΝ δμΝ
λαπ αδεΫμΝεα αγΫ δμ 

εαδΝ δμΝ απΪθ μΝη Νξλά βΝη λβ υθΝ Ν δΪφκλ μΝ υθαζζαΰΫμέ 
 

υΰε ελδηΫθαμ 
 

1έΝΠλκ δκλέακθ αδΝκδΝ υθκζδεΫμΝ λαπ αδεΫμΝεα αγΫ δμΝ βμΝ ζ ΰξση θβμΝπ λδσ κυ,Ν
δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝυπΪλξ δ ΪθκδΰηαΝζκΰαλδα ηυθέΝΠ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝπδ π δεΫμΝ

εδθά δμΝ Νζκΰαλδα ησήκτμΝπκυΝαφκλκτθΝεαγαλΫμΝεα αγΫ δμΝεαδΝΫηη μΝ
εα αγ δεΫμΝπλΪι δμΝ(Πλκ πλδθΫμΝεα αγΫ δμΝπλκμΝ ισφζβ βΝυπκξλ υ πθ,ΝσππμΝ
Ϊθ δαΝεέζπέΝπλΪι δμ)έ 

 

 δμΝπ λδπ υ δμΝσπκυΝ θΝΫξ δΝπλαΰηα κπκδβγ έΝΪθκδΰηαΝζκΰαλδα ηυθ,ΝκδΝ υθκζδεΫμΝ
λαπ αδεΫμΝεα αγΫ δμΝζαηίΪθκθ αδΝπμΝβΝ δαφκλΪΝυπκζκέπκυΝ ΫζκυμΝη έκθΝαλξάΝ

ξλά βμέΝ πδ βηαέθ αδΝσ δΝβΝ ξθδεάΝπαλΪΰ δΝαθ παλεάή ζζδπάήηβΝα φαζάΝ
απκ ζΫ ηα αΝ δμΝπ λδπ υ δμΝηβΝαθκέΰηα κμΝζκΰαλδα ηυθέΝ δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝβΝ δαφκλΪΝυπκζκέπκυΝ Ϋζκυμ-αλξάμ,ΝβΝ υξσθΝπλκετπ κυ αΝαλθβ δεάΝ
δαφκλΪΝ θΝαθαΰλΪφ αδΝ πέΝ κυΝ θ τπκυέ 

 

βέΝ φαδλκτθ αδΝ αΝεα α γ δηΫθαΝπκ ΪΝ κυμΝπδκΝπΪθπΝζκΰαλδα ηκτμΝπκυΝαφκλκτθμ 
 

βέ1έΝΜβΝυπκε έη θαΝ ΝφκλκζκΰέαΝΫ κ αέ 
 

2.2έΝΠκ ΪΝαπσΝ ε αηέ υ βΝ αθ έπθέ 
 

βέγέΝυηοβφδ δεΫμΝεδθά δμΝη αιτΝζκΰαλδα ηυθΝ κυΝφκλκζκΰκυηΫθκυ,Ν κυή βμΝ
υατΰκυΝεαδΝ πθΝπλκ α υση θπθΝη ζυθΝαυ υθέ 

 

βέζέΝυθαζζαΰΫμ,Νη αφκλΫμΝεαδΝζκδπΫμΝπλΪι δμΝπκυΝ θΝαπκ ζκτθΝεαγαλΫμΝ
εα αγΫ δμέ 
 

γέΝ κΝΤπσζκδπκΝ πθΝεαγαλυθΝ λαπ αδευθΝεα αγΫ πθΝπλκ έγ θ αδμ 
 

γέ1έΝ απΪθ μΝ πδξ δλβηα δεΫμή παΰΰ ζηα δεΫμΝ( ικφζβγ έ μΝη Νη λβ Ϊ)έ 
 

γέβέΝ ΰκλΫμΝ ηπκλ υηΪ πθ,Νπλυ πθΝεαδΝίκβγβ δευθΝυζυθΝεαδΝζκδπυθΝαΰαγυθΝ



αθαΰεαέπθΝ βθΝΪ εβ βΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ( ικφζβγ έ μΝη Ν
η λβ Ϊ)έ 
 

γέγέΝ ΰκλΫμΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝπλκ ππδευθήκδεκΰ θ δαευθ,Ν παΰΰ ζηα δευθΝ
( ικφζβγ έ μΝη Νη λβ Ϊ)έ 
 

γέζέΝΠλκ ππδεΫμήκδεκΰ θ δαεΫμΝ απΪθ μΝ( ικφζβγ έ μΝη Νη λβ Ϊ)έ 
 

γέηέΝΚα αίζβγΫθ μΝφσλκδ,Ν δ φκλΫμΝεαδΝπλσ δηαΝεΪγ ΝηκλφάμΝ( ικφζβγΫθ μΝη Ν
η λβ Ϊ)έ 
 

γέθέΝ πκπζβλπηάΝήΝη έπ βΝξλ υθΝη Νη λβ Ϊ 

 

γέιέΝ τιβ βήη έπ βΝ δαγ έηπθΝη λβ υθΝ ζ ΰξση θβμΝπ λδσ κυέΝ Νη έπ βΝ
δαγ έηπθΝη λβ υθΝ έγ αδΝη Ναλθβ δεσΝπλσ βηκ,Ν(παλΪ δΰηαμΝγ1ή1βήβίίγΝ

η λβ ΪΝ1ηέίίίΝ υλυέΝγ1ή1βήβίίζΝ δαγΫ δηαΝη λβ ΪΝ1βέίίίΝ υλυέΝ βθΝξλά βΝβίίζΝ
γαΝεα αξπλβγ έΝ κΝπκ σΝ-γέίίίΝ υλυ)έ 
 

γέκέΝΛκδπΫμΝεα αίκζΫμΝ Νη λβ Ϊέ 
 

υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝπ λδπ υ δμΝη έπ βμΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝπζβλπ ΫπθΝπκυΝ
ικφζκτθ αδΝη Νη λβ Ϊέ 

 

Παρα ρη ημ ΣαΝ παΰΰ ζηα δεΪΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝαφκλκτθΝησθκΝπ λέπ π βΝ
α κηδεάμΝ πδξ έλβ βμέ 
 

ζέΝΣκΝθΫκΝΤπσζκδπκΝ πθΝεαγαλυθΝΣλαπ αδευθΝεα αγΫ πθΝη δυθ αδΝη Ν αΝηβΝ
υπκε έη θαΝ ΝφκλκζκΰέαΝΫ κ αΝπκυΝ θΝεα α ΫγβεαθΝ Νζκΰαλδα ηκτμΝεαδΝη Ν βθΝ
ατιβ βΝ πθΝπλκεα αίκζυθΝπκυΝ δ πλΪξγβεαθΝΫθαθ δΝ σ πθΝ πκηΫθκυήθπθΝ
Ϋ κυμήπθέΝ υιΪθ αδΝη Ν βθΝη έπ βΝ πθΝπλκεα αίκζυθΝπκυΝ δ πλΪξγβεαθΝΫθαθ δΝ

σ πθΝ πκηΫθκυήθπθΝΫ κυμήπθ,ΝεαδΝη Ν βθΝατιβ βΝ πθΝ δ πλαε ΫπθΝζκΰαλδα ηυθΝάΝ
η δυθ αδΝη Ν βθΝη έπ βΝ πθΝ δ πλαε ΫπθΝζκΰαλδα ηυθέ 
 

Παρ ι α 7μ 
 

Φκλκζκΰκτη θκμΝηΫξλδΝγ1ή1βήβίίγΝ θΝΫξ δΝ δ πλΪι δΝεαθΫθαΝπσ κΝΫθαθ δΝππζά πθΝ
πση θκυΝΫ κυμΝέ 

 

Κα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝΫ κυμΝβίίζΝ δ πλΪ δΝπκ σΝ1ιέίίίΝ υλυΝΫθαθ δΝππζά πθΝ
πκηΫθκυΝΫ κυμέΝΜΫξλδΝ δμΝγ1ή1βήβίίζΝΫξ δΝ ε υ δΝ δηκζσΰδαΝΰδαΝπκ σΝ1βέίίίΝ υλυ,Ν

ΪλαΝ δμΝγ1ή1βήβίίζΝΫξ δΝ δ πλΪι δΝπκ σΝηέίίίΝ€ΝΫθαθ δΝππζά πθΝ πκηΫθκυΝΫ κυμΝ
ξπλέμΝθαΝ κΝΫξ δΝ δηκζκΰά δέ 
 

Κα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝΫ κυμΝβίίηΝ δηκζκΰ έΝ κΝπκ σΝ πθΝηέίίίΝ υλυΝ(πκυΝαφκλΪΝ κΝ
υπσζκδπκΝπκ σΝπλκεα αίκζυθΝπκυΝ έξαθΝ δ πλαξ έΝεα ΪΝ κΝπλκβΰκτη θκΝΫ κμ)ΝεαδΝ
ζαηίΪθ δΝπλκεα αίκζάΝπκ σ βίέίίίΝ υλυΝΫθαθ δΝππζά πθΝ πκηΫθκυΝΫ κυμ,ΝΪλαΝ

δμΝγ1ή1βήβίίζΝπλκετπ δΝ ζδεΪΝατιβ βΝεα ΪΝ1ηέίίί€Ν(βίέίίί-5.000). 

 

ΣκΝΫ κμΝβίίθΝ δηκζκΰ έΝ κΝπκ σΝ πθΝβίέίίίΝ υλυΝπκυΝαφκλκτ Νπλκεα αίκζΫμΝ
Ϋθαθ δΝ σ πθΝπλκβΰκτη θκυΝΫ κυμέ 



 

τηφπθαΝη Ν βθΝ ξθδεάΝαυ άΝκδΝυπκζκΰδ ηκέΝΫξκυθΝπμΝΫιβμμ 
 

 

   

 

πκηΫθπμΝκΝπέθαεαμΝ βμΝ«Σ ξθδεάμΝ λαπ αδευθΝεα αγΫ πθΝεαδΝ απαθυθΝ Ν
η λβ Ϊ»ΝγαΝ δαηκλφπγ έΝπμΝαεκζκτγπμμ 
 

 

 

η ω ημ ΣκΝπκ σθΝ πθΝπλκεα αίκζυθ,ΝπκυΝ δ πλΪ κθ αδΝΫθαθ δΝππζά πθΝ
πκηΫθκυΝΫ κυμ,Νπλκ δκλέα αδΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ ΝΫ κυμ 

 

Παρα ρη η 1έ 
 

θΝΫθαΝΫ κ κΝΫξ δΝ υηπ λδζβφγ έΝ αΝαεαγΪλδ αΝΫ κ αΝξπλέμΝθαΝΫξ δΝ δ πλαξ έΝ
ηΫξλδΝ δμΝγ1ή1βήβίΧΧΝ σ ΝκδΝ λαπ αδεΫμΝεα αγΫ δμΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝξλά βΝγαΝ
έθαδΝη δπηΫθ μΝ υΰελδθση θ μΝη Ν αΝαεαγΪλδ αΝΫ κ αΝεα ΪΝ κΝπκ σΝαυ σέΝΈ πΝ

σ δΝ βθΝ πκηΫθβΝξλά βΝ κΝπκ σΝαυ σΝ δ πλαξ έΝ σ ΝκδΝ λαπ αδεΫμΝεα αγΫ δμΝγαΝ
έθαδΝη ΰαζτ λ μΝ υΰελδθση θ μΝη Ν αΝαεαγΪλδ αΝΫ κ αΝεα ΪΝ κΝπκ σΝαυ σέ 

 

Παρα ρη η βέ 
 

θΝΫθαΝΫ κ κΝΫξ δΝ αηδαεΪΝ δ πλαξ έΝηΫξλδΝ δμΝγ1ή1βήβίΧΧΝαζζΪΝ θΝΫξ δΝ
υηπ λδζβφγ έΝ αΝαεαγΪλδ αΝΫ κ αΝ σ ΝκδΝ λαπ αδεΫμΝεα αγΫ δμΝ βθΝ
υΰε ελδηΫθβΝξλά βΝγαΝ έθαδΝαυιβηΫθ μΝ υΰελδθση θ μΝη Ν αΝαεαγΪλδ αΝΫ κ αΝ

εα ΪΝ κΝπκ σΝαυ σέΝΈ πΝσ δΝ βθΝ πκηΫθβΝξλά βΝ κΝπκ σΝαυ σΝ δηκζκΰβγ έΝ σ Ν αΝ
αεαγΪλδ αΝΫ κ αΝγαΝ έθαδΝη ΰαζτ λαΝεα ΪΝ κΝπκ σΝαυ σ,Ν θυΝκδΝ λαπ αδεΫμΝ
εα αγΫ δμΝγαΝ έθαδΝηδελσ λ μέ 
 

Παρα ρη η γέ 
 

ΓδαΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝΫηη βΝ ξθδεάΝ δ πλαε ΫκδΝζκΰαλδα ηκέΝγ πλκτθ αδΝκδΝ
απαδ ά δμΝαπσΝππζά δμΝ παΰΰ ζηα δεΫμ,Νπλκ ππδεΫμήκδεκΰ θ δαεΫμΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝ
απαδ β ΫμΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ Ν ζ ΰξκηΫθκυΝΫ κυμέ, 
 

ΓδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ βμΝατιβ βμΝάΝη έπ βμΝ πθΝ δ πλαε ΫπθΝζκΰαλδα ηυθΝ
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υΰελέθ αδΝ κΝυπσζκδπκΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝΫ κυμΝη Ν κΝυπσζκδπκΝ βθΝαλξάΝ κυΝΫ κυμέ 
 

ηέΝΣκΝθΫκΝΤπσζκδπκ,ΝσππμΝαθαηκλφυγβε ,Ναπκ ζ έΝ κΝίΪκ δΝ ξθδεάμΝ υθκζδεσΝ
δ σ βηαΝπλκμΝφκλκζσΰβ βέΝΣκΝ δ σ βηαΝαυ σΝ υΰελέθ αδΝη Ν κΝ εαγΪλδ κΝ
δ σ βηαΝ κυΝ ζ ΰξση θκυΝεαγυμΝεαδΝη Ν κΝ τθκζκΝ πθΝζκδπυθΝ δ κ βηΪ πθΝ κυΝ
ζ ΰξση θκυΝεαδΝ κυή βμΝ υατΰκυΝαυ κτέ 

 

Νγ δεάΝπλκετπ κυ αΝ δαφκλΪΝ ζΫΰξ αδΝπμΝηβΝ βζκτη θκΝ δ σ βηαΝεαδΝ φσ κθΝ
θΝαδ δκζκΰ έ αδΝ τηφπθαΝεαδΝη Ν αΝκλδαση θαΝ κΝΪλγλκΝ1ίΝ βμΝαπσφα βμΝ Ν Ν

1ίιιγηιΝ ΞΝ1ίέηέβί1γ,Νυπσε δ αδΝ Νφκλκζσΰβ βΝ τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ αΝ
ΪλγλαΝ11ΝεαδΝ1βΝ βμΝέ δαμΝ έΤέΟέ 
 

ΓΕΝΙΚΕΝΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙμΝ(αφολοτθΝεαδΝ δμΝ λ δμΝη γσ ουμΝ ηηΫ ωθΝ
χθδευθ)έ 

 

1)Ν δμΝπ λδπ υ δμΝσπκυΝκδΝ ζ ΰξση θκδΝΫξκυθΝυπαξγ έΝ δμΝ δα Ϊι δμΝπ λέΝ
αυ κ ζΫΰξκυΝ(ΝΪλγλαΝ1γ-1ιΝθΝ3296/2004),Ν αΝαεαγΪλδ αΝΫ κ αΝεαδΝεαγαλΪΝεΫλ βΝ
πκυΝπλκ δκλέ βεαθΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝαυ Ϋμ,ΝζαηίΪθκθ αδΝπλκμΝ τΰελδ βΝη Ν αΝ
πλκετπ κθ αΝαπσΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ ξθδευθΝαπκ ζΫ ηα αέ 
 

β)ΝτηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝιΝ βμΝ έΤΟΝ Ν Ν1ίιιγηιΝ ΞΝ1ίέηέβί1γ φαλησακθ αδΝ
εαδΝκδΝ λ έμΝ ξθδεΫμΝ ζΫΰξκυΝεαδΝ πδζΫΰ αδΝηέαΝ ξθδεάΝ ζΫΰξκυΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ
αθΫζ ΰε μΝξλά δμΝπκυΝ έθαδΝπλκ φκλσ λβΝΰδαΝ κΝ βησ δκΝ υηφΫλκθέ 
 

γ)ΝΌ αθΝαπσΝ κδξ έαΝπκυΝΫξκυθΝπ λδΫζγ δΝ βθΝ δΪγ βΝ βμΝ ζ ΰε δεάμΝΤπβλ έαμ,Ν
πλκετπ δΝη αφκλΪΝξλβηα δευθΝπκ υθΝ κΝ ιπ λδεσΝ(Ϋηία ηα)Νεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ
πθΝ ζ ΰξκηΫθπθΝξλά πθΝαπσΝ κθΝ ζ ΰξση θκ,Ν κθή βθΝ ταυΰκΝεαδΝ αΝ

πλκ α υση θαΝηΫζβΝαυ υθΝ(αλξδεσμήεκέΝ δεαδκτξκμήξκδΝ κυή πθΝζκΰαλδα ηκτήθπθΝ
απσΝ κθΝκπκέκΝ ε αηδ τ βε Ν κΝΫηία ηα)ΝεαδΝ δαπδ πγ έΝαπσΝ αΝυπσζκδπαΝ δμΝ
γ1ή1βήΝ εΪ κυΝΫ κυμΝ πθΝ λαπ αδευθΝζκΰαλδα ηυθΝ Νξλβηα κπδ π δεΪΝδ λτηα αΝ
βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ κυΝ ιπ λδεκτ,Νσ δΝκΝ ζδεσμήεκδΝαπκ Ϋε βμή μΝ κυΝ ηίΪ ηα κμΝ
κΝ ιπ λδεσΝ έθαδΝπλσ ππκΝ δΪφκλκΝ πθΝαλξδευθΝ δεαδκτξπθΝ κυΝ ηίΪ ηα κμ,ΝκΝ

ζ ΰξση θκμΝπλΫπ δΝθαΝπαλΫξ δΝ κδξ έαΝπκυΝθαΝαπκ δεθτκυθΝ βθΝπκλ έαΝ κυΝ
ηίΪ ηα κμΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν βζέΝ ΝπκδκθΝζκΰαλδα ησΝη αφ λγάεαθΝεαδΝΰδαΝπκδκΝ

ζσΰκΝ(πξΝ αθ δ ησμΝ λέ κυ,Ν ισφζβ βΝυπκξλ υ πθΝ κΝ ιπ λδεσΝεζπ),Νυ ΝθαΝ
υηπ λδζβφγκτθΝ δμΝεα Ϊζζβζ μΝ θ έι δμΝ πθΝ ηηΫ πθΝ ξθδευθέ 

 

 βθΝπ λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝκΝ ζ ΰξση θκμήθβΝ θΝπαλΫξ δΝεαθΫθαΝ κδξ έκΝΰδαΝ
βθΝπκλ έαΝ κυΝ ηίΪ ηα κμΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν σ ΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ ηηΫ πθΝ
ξθδευθΝγαΝεα αξπλ έ αδΝΰδαΝ βθΝ ξθδεάΝ θΪζυ βμΝΡ υ σ β αμΝ βθΝ άζβΝ
θαζυ δμΝε φαζαέπθΝή σ πθΝ βθΝΰλαηηάΝ(1θ)Ν«ΛκδπΫμΝπ λδπ υ δμΝαθαζυ πθ»,Ν

ΰδαΝ Ν βθΝ ξθδεάΝ βμΝΚαγαλάμΝΘΫ βμΝ κθΝπδθΪεαΝ βμΝΚαγαλάμΝΘΫ βμΝ
εα αξπλ έ αδΝ βθΝΫθ διβΝ«ΛκδπΫμΝ απΪθ μΝήαΰκλΫμ»έ 
 

ζ)ΝΣκΝίΪλκμΝ βμΝαπσ διβμΝΰδαΝ αΝ δαγΫ δηαΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝφΫλ δΝκΝ
φκλκζκΰκτη θκμ,Ν κΝτοκμΝ Ν πθΝ βζκτη θπθΝεα αγΫ πθΝεαδΝη λβ υθΝεα ΪΝ βθΝ
ΫθαλιβΝ βμΝπλυ βμΝ ζ ΰξκηΫθβμΝξλά βμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝΰέθ δΝ ε σΝ ΝεαηέαΝ
π λέπ π βΝ θΝηπκλ έΝθαΝυπ λίαέθ δΝ κΝπλαΰηα δεσΝ δαγΫ δηκΝε φΪζαδκΝ
πλκβΰκυηΫθπθΝ υθΝσππμΝαυ σΝπλκ δκλέα αδΝη Ν δμΝυπκίζβγ έ μΝ βζυ δμΝ
φκλκζκΰέαμΝ δ κ άηα κμέ 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16411
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16411
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/23
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16411


 

ΓδαΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ κυΝπλαΰηα δεκτΝ δαγ έηκυΝε φαζαέκυΝ πθΝπλκβΰκυηΫθπθΝ υθΝ
πλδθΝ κΝπλυ κΝ ζ ΰξση θκΝΫ κμΝ( κυΝ ζ ΰξση θκυ,Ν κυή βμΝ υατΰκυΝεαδΝ πθΝ
πλκ α υση θπθΝη ζυθΝαυ υθ)ΝαπσΝ αΝπλαΰηα δεΪΝ δ κ άηα αΝ(πκυΝΫξκυθΝ
φκλκζκΰβγ έΝάΝθσηδηαΝαπαζζαΰ έΝαπσΝ κθΝφσλκ),ΝσππμΝαυ ΪΝαθαΰλΪφκθ αδΝ δμΝ
υπκίζβγ έ μΝ βζυ δμΝφκλκζκΰέαμΝ δ κ άηα κμΝαφαδλκτθ αδΝ αΝπλαΰηα δεΪΝ
αθαζπγΫθ αΝπκ ΪΝΰδαΝαΰκλΫμΝεαδΝζκδπΫμΝ απΪθ μΝ(σξδΝ εηαλ Ϋμ)ΝσππμΝαυ ΫμΝ
πλκετπ κυθΝαπσΝ δμΝυπκίζβγ έ μΝ βζυ δμΝφκλκζκΰέαμΝ δ κ άηα κμΝάΝαπσΝ κδξ έαΝ
πκυΝΫξ δΝ βθΝ δΪγ βΝ βμΝβΝ ζ ΰε δεάΝυπβλ έαέ 
 

Παρα ρη ημ ΌπκυΝ βθΝπαλκτ αΝη γκ κζκΰέαΝαθαφΫλκθ αδΝ απΪθ μΝ δαίέπ βμΝ
(πλκ ππδεΫμΝήΝκδεκΰ θ δαεΫμ)ΝαφκλκτθΝπλαΰηα δεΫμΝ απΪθ μΝεαδΝσξδΝ εηαλ Ϋμέ 
 

ΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝΫηη πθΝ ξθδευθΝ ζΫΰξκυΝ θΝυπΪλξ δΝπ λδκλδ ησμΝσ κθΝ
αφκλΪΝ αΝπαλ ζγσθ αΝΫ βΝπκυΝ ι Ϊακθ αδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝπλκ δκλδ έΝ κΝ
πλαΰηα δεσΝ δαγΫ δηκΝε φΪζαδκΝπλκβΰκυηΫθπθΝ υθ,Ν φσ κθΝίΫίαδαΝαυ σΝ έθαδΝ
υθα σΝθαΝ δα αυλπγ έΝη Ν δμΝφκλκζκΰδεΫμΝ βζυ δμΝεαδΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝ βλκτθ αδΝ
βθΝαλησ δα έΟέΤΝέ κυΝ ζ ΰξκηΫθκυΝάΝη Ν εηβλδπηΫθαΝ κδξ έαΝπκυΝ

πλκ εκηέακθ αδΝαπσΝ κθΝφκλκζκΰκτη θκ,Ν(πέξέΝφκλκζκΰδεΫμΝ βζυ δμΝπαλ ζγσθ πθΝ
υθΝ υθκ υση θ μΝη Ν αΝ εεαγαλδ δεΪΝ βη δυηα α,ΝάΝη Ναπσ διβΝεα Ϊγ βμΝ

ηΫ πΝ αξυ λκη έκυ,ΝάΝπαλαζαίάμΝ κυΝαθ δΰλΪφκυΝ βμ άζπ βμΝαπσΝ βθΝαληκ έαΝ
έΟέΤ,Νεέζπέ)ΝέΟδΝυπκίζβγ έ μΝ βζυ δμΝφκλκζκΰέαμΝ δ κ άηα κμΝ(πλκε δηΫθκυΝθαΝ

ζβφγκτθΝυπσοβΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ κυΝπλαΰηα δεκτΝ δαγ έηκυ)ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ
υθ ξση θ μΝεαδΝθαΝφγΪθκυθΝηΫξλδΝεαδΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝ άζπ βΝφκλκζκΰέαμΝ
δ κ άηα κμΝ κυΝπλυ κυΝ ζ ΰξση θκυΝΫ κυμέ 

 

θΝαθααβ κτθ αδΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝΰδαΝ αΝπκ ΪΝπκυΝ έθαδΝαθαΰ ΰλαηηΫθαΝ δμΝ
βζυ δμΝφκλκζκΰέαμΝ δ κ άηα κμΝπαλ ζγσθ πθΝ υθΝεαδΝ αΝκπκέαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ

ΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ κυΝπλαΰηα δεκτΝ δαγ έηκυΝε φαζαέκυΝπλκβΰκυηΫθπθΝ υθΝέ 
 

Έ κ αΝαπκε βγΫθ αΝεαδΝηβΝ υηπ λδζβφγΫθ αΝ δμΝυπκίζβγ έ μΝ βζυ δμΝ
φκλκζκΰέαμΝ δ κ άηα κμΝπαλ ζγσθ πθΝ υθΝ κυΝ ζ ΰξση θκυ,Ν κυή βμΝ υατΰκυΝεαδΝ
πθΝπλκ α υση θπθΝη ζυθΝαυ υθΝπμΝηβΝΫξκθ μΝφκλκζκΰδεάΝυπκξλΫπ βΝθαΝ αΝ
βζυ κυθΝ,πέξΝΫ κ α απσΝ σεκυμ,ΝαπσΝππζβ άλδαΝ υηίσζαδα,Ν βζυ δμΝφσλκυΝ
πλ Ϊμ- εζβλκθκηδΪμΝξλβηΪ πθ,ΝεΫλ βΝαπσΝ υξ λΪΝπαέΰθδαΝΰ θδεΪ,Ν υηίΪ δμΝ
αθ έπθΝεαδΝεΪγ Ν ξ δεσΝΫΰΰλαφκΝγαΝζαηίΪθκθ αδΝυπΝσοδθΝ φσ κθΝφΫλκυθΝί ίαέαΝ

βη λκηβθέαΝεαδΝ κδξ έαΝθκηδησ β αμέ 
 

η)ΝΩμΝπλκμΝ δμΝ απΪθ μΝπκυΝαφκλκτθΝ έε υαΝεκδθάμΝπφΫζ δαμ,Ν αγ λάΝήεδθβ άΝ
βζ φπθέα,Ν έ αε λαΝδ δπ δευθΝ ξκζ δυθΝ- εκζζ ΰέπθ,Να φΪζδ λαΝ ΙΧΝ

αυ κεέθβ πθ,Ν δετεζπθ,Να φαζδ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝαπάμ,Νυΰ έαμ,Ν υθ αιδκ σ β βμ,Ν
εέζπ,Να φΪζδ λαΝαεέθβ πθ,Νεδθβ υθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ,Ν Νπ λέπ π βΝηβΝ
αθαΰλαφάμΝπκ κτΝ κΝ λπ βηα κζσΰδκ,Νκτ Νπλκ εσηδ βμΝ κδξ έπθΝπκυΝθαΝ
απκ δεθτκυθΝ κΝπκ σΝ βμΝ απΪθβμ,ΝγαΝεαζ έ αδΝκΝ ζ ΰξση θκμΝθαΝ υηπζβλυ δΝ
υπ τγυθβΝ άζπ βΝεαδΝθαΝ βζυ δΝ κΝπκ σΝ βμΝ απΪθβμΝΰδαΝεΪγ Ν ζ ΰξση θκΝΫ κμέΝΟΝ
Ϋζ ΰξκμΝ τθα αδΝθαΝ παζβγ τ δΝ αΝ κδξ έαΝάΝθαΝαβ ΪΝαυ ΪΝαπσΝ δμΝαλησ δ μΝ
υπβλ έ μΝ Νσπκδ μΝπ λδπ υ δμΝελέθ δΝσ δΝ έθαδΝαπαλαέ β κέ 
 

θ)ΝΩμΝπλκμΝ βθΝ απΪθβΝηΫ πΝπδ π δευθΝεαλ υθ,ΝσππμΝαυ ΫμΝ υηπζβλυγβεαθΝ κΝ
λπ βηα κζσΰδκΝ λσπκυΝ δαίέπ βμΝ-η αίκζΫμΝ-υπκξλ υ δμ,ΝκΝ ζ ΰξση θκμΝ



υπκξλ κτ αδΝθαΝπαλΪ ξ δΝ κδξ έαΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ ξ δεάΝ απΪθβΝζσΰπΝ βμΝ
ξλά βμΝπδ π δευθΝεαλ υθΝπλκ εκηέακθ αδΝ αΝεα ΪζζβζαΝ δεαδκζκΰβ δεΪέΝΟΝ
Ϋζ ΰξκμΝ τθα αδΝθαΝαβ ΪΝ Ϋ κδαΝ κδξ έαΝαπσΝ δμΝαλησ δαΝπδ π δεΪΝδ λτηα αΝ Ν
σπκδ μΝπ λδπ υ δμΝελέθ δΝσ δΝ έθαδΝαπαλαέ β κέ 
 

ι)ΝΟΝ ζ ΰξση θκμΝ( πδ β υηα έαμ)ΝγαΝεαζ έ αδΝθαΝπαλΪ ξ δΝ κδξ έαΝ Ν ξΫ βΝη Ν αΝ
υπσζκδπαΝαπαδ ά πθή δ πλΪι πθ,Νυπκξλ υ πθήεα αίκζυθΝαπσΝππζά δμ,ΝαΰκλΫμ,Ν
απΪθ μΝ( παΰΰ ζηα δεΫμΝπλκ ππδεΫμ)ΝεέζπέΝεαγυμΝεαδΝ πθΝπλκεα αίκζυθΝΫθαθ δΝ
σ πθΝ πκηΫθκυήθπθΝΫ κυμήπθΝ βΝζάιβΝεΪγ Ν ζ ΰξση θκυΝΫ κυμέΝΟΝΫζ ΰξκμΝ

τθα αδΝθαΝπλκίαέθ δΝ Ν παζβγ τ δμΝ δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝαυ σΝ έθαδΝ φδε σέ 
 

κ)Ν Ν υηπζάλπ βΝ κυΝπέθαεαΝ ΥΝ« δαγΫ δηαΝΜ λβ ΪΝ»Ν κΝΫθ υπκΝ δαγΫ δηαΝ
Π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ βθΝζάιβΝεΪγ Ναθ έ κδξβμΝ ζ ΰξκηΫθβμΝξλά βμΝ έθαδΝ
απαλαέ β βέΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ θΝ βζπγκτθΝ δαγΫ δηαΝη λβ ΪΝ βθΝΫθαλιβΝάΝ

βθΝζάιβΝεΪγ Ναθ έ κδξβμΝ ζ ΰξκηΫθβμΝξλά βμΝ σ ΝκΝΫζ ΰξκμΝγαΝγ πλά δΝσ δΝ θΝ
υπάλξαθέ 
 

λ)Ν παΰΰ ζηα δεΫμΝήΝπλκ ππδεΫμΝήΝκδεκΰ θ δαεΫμΝ απΪθ μΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ κθΝ
Ϋζ ΰξκΝσ δΝπλαΰηα κπκδάγβεαθΝαζζΪΝκΝ ζ ΰξση θκμΝ θΝαπκ δεθτ δΝ κθΝ λσπκΝ
ισφζβ βμΝαυ υθ,ΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝΫηη πθΝ ξθδευθΝγ πλ έ αδΝσ δΝ
ικφζάγβεαθΝη Νεα αίκζάΝη λβ υθέ 

 

1ί)ΝΟδΝαπαθ ά δμΝ κυΝ ζ ΰξκηΫθκυΝ αΝΫθ υπαΝμΝ δαγΫ δηαΝΠ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ
εαδΝ λπ βηα κζσΰδκΝ λσπκυΝ δαίέπ βμΝ-η αίκζΫμΝ-υπκξλ υ δμΝ έθαδΝ η υ δεΫμΝ
πμΝπλκμΝ κθΝφκλκζκΰκτη θκέΝ Νπ λέπ π βΝεα Ϊγ βμΝ δκλγπ δευθΝ θ τππθΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝ έθαδΝπζάλπμΝαδ δκζκΰβηΫθαΝ αΝ βη έαΝπκυΝ λκπκπκδ έΝ- δκλγυθ δ,ΝεαγυμΝ
κΝ ζ ΰξση θκμΝφΫλ δΝ κΝίΪλκμΝ βμΝαπσ διβμέ 
 

Παλα έΰηα αΝ φαληκΰάμΝ πθΝη γσ πθΝγαΝαθαλ βγκτθΝ ΝφτζζαΝ λΰα έαμΝEXωEδΝ
βθΝδ κ ζέ αΝhttp://thames.ggps.gsis/ELENXIS εαδΝγαΝαπκ αζκτθΝ αΝ

υπβλ δαεΪΝβζ ε λκθδεΪΝ αξυ λκη έαέΝΣαΝφτζζαΝ λΰα έαμΝαυ ΪΝηπκλκτθΝθαΝ
ξλβ δηκπκδβγκτθΝαπσΝ δμΝ ζ ΰε δεΫμΝυπβλ έ μΝπμΝυπκ έΰηα αέ 
 

 

 

ελδίΫμΝ θ έΰλαφκ     

ΟΝΠλκρ Ϊη θκμΝ βμΝΓλαηηα έαμ     
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