
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις  

 Αρθρο 26. Επισφαλείς απαιτήσεις  

1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι 
διαγραφές αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5 έως 
7 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: 
α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που 
δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο 
φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν 
αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος 
είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, 
β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που 
δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο 
φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, 
εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του 
δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα: 

Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες) Προβλέψεις (σε ποσοστό %) 
> 12 50 
> 18 75 
> 24 100 

 

2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, ο σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών 
απαιτήσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις επισφαλών απαιτήσεων κατά 
των μετόχων ή εταίρων της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 
δέκα τοις εκατό (10%) και των θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης με 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%), εκτός αν για την 
αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεμοδικία ενώπιον 
δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει υποβάλει 
αίτημα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε 
βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, δεν 
επιτρέπεται ο σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που 
καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή 
εμπράγματη ασφάλεια ή για οφειλές του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες 
που έχουν δοθεί με την εγγύηση αυτών των φορέων. 

3. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
ανακτάται άμεσα με τη μεταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της 
επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση: 
α) καταστεί εισπράξιμη ή  
β) διαγραφεί. 



4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον 
πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, 
β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και 
γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της 
απαίτησης. 

5. Οι τράπεζες μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε 
ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού του ετήσιου μέσου όρου των 
πραγματικών χορηγήσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις μηνιαίες λογιστικές 
καταστάσεις τους. Τέτοιες χορηγήσεις συνιστούν οι απαιτήσεις κεφαλαίου και 
οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων τόκων, όχι όμως και επισφαλών ή μη 
εισπράξιμων τόκων των επισφαλών απαιτήσεων ή απαιτήσεων μη 
παραγωγικών, τους οποίους οι τράπεζες δικαιούνται να μην εμφανίζουν ή 
εγγράφουν στα βιβλία τους, υποχρεούμενες να αποδεικνύουν ότι πρόκειται 
για τέτοιους τόκους, καθώς και η κάλυψη στο σύνολό του ή εν μέρει 
ομολογιακού δανείου ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η απόκτηση μετοχών κατά τη 
σύσταση ανώνυμης εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου της, για το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο οι τίτλοι των ομολογιών ή μετοχών παραμένουν στο 
χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Στις χορηγήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται τα 
δάνεια γενικά προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα 
δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του Δημοσίου και οι καταθέσεις 
σε άλλες τράπεζες. Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο 
προηγούμενο εδάφιο οι τράπεζες μπορούν να εκπίπτουν από το εισόδημά 
τους, για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσης πρόσθετες ειδικές 
κατά περίπτωση προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών 
τους, για τις οποίες έχει διακοπεί ο λογισμός τόκων. 

6. Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις 
επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό μέχρι δύο τοις εκατό (2%) επί του 
συνολικού ύψους μισθωμάτων, τα οποία προκύπτουν από τις συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, που έχουν συναφθεί μέσα στη διάρκεια του 
φορολογικού έτους. Το ποσό αυτό της πρόβλεψης για κάθε φορολογικό έτος, 
συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης, η οποία διενεργήθηκε σε 
προγενέστερα φορολογικά έτη και εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της 
επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

7. Οι εταιρείες παρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 
μπορούν να εκπίπτουν μέχρι ενάμιση τοις εκατό (1,5%) επί του μέσου ετήσιου 
ύψους των ποσών που ο φορέας έχει προεξοφλήσει έναντι απαιτήσεων που 
έχει αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς δικαίωμα 
αναγωγής, καθώς και μέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί του μέσου ετήσιου ύψους 
των ποσών των προεξοφλήσεων έναντι απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής. 

 


