
Αρθρο 21. Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (κύρωση 
με το ν. 4172/2013, Α΄ 167) - Κείμενο νόμου 

1. Η περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) 
αναμορφώνεται και αντικαθίσταται ως εξής: 
«ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα που εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της 
συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια του 
άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε.. 
β) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της 
συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε.. 
γ) Είναι συνδεόμενη εν τοις πράγμασι εταιρεία, χωρίς να έχει συμμορφωθεί πριν τη 
διενέργεια της συναλλαγής ή την έκδοση του παραστατικού με τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 21 του ν. 
4174/2013). 
δ) Δεν διαθέτει στην έδρα της ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση την απαιτούμενη 
οργάνωση και υποδομή για τη διενέργεια κατ’ επάγγελμα ομοειδών συναλλαγών, 
κατά συνήθεια και επάγγελμα με τη συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε το 
παραστατικό. 
Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ο φορολογούμενος οφείλει, προκειμένου να μην εμπίπτει 
στη μη έκπτωση της δαπάνης, και πριν τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να 
προσκομίσει πλήρη απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριμένη εταιρεία οι 
αναφερόμενες συνθήκες. 
Για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εμπίπτει 
στη μη έκπτωση της δαπάνης, θα πρέπει να καταβάλει παρακρατούμενο φόρο που 
προκύπτει από τον ισχύοντα στην Ελλάδα φορολογικό συντελεστή φόρου 
εισοδήματος για επιχειρηματική δραστηριότητα επί του συνόλου της εν λόγω 
δαπάνης. Εφόσον, εντός τριμήνου από τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος αποδείξει 
ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς, θα επιστρέφεται 
αζημίως για το Δημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος στον φορολογούμενο. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την 
εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και ειδικότερα η διαδικασία ελέγχου που 
προβλέπεται για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ανωτέρω.» 
 
2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. 
προστίθεται η φράση «δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή». 
 
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα 
περίπτωση ως εξής: 
«ε. Δεν εφαρμόζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη εφόσον ο 
φορολογούμενος ή τα εξαρτώμενα μέλη αποκτούν εισόδημα μόνο από τόκους και 
ακίνητα.» 
 
4. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 
1.1.2014. 
 
 
 


