
1. Το συνολικό καθαρό εισόδημα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 
του άρθρου 2, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του Κώδικα, 
μετά την αφαίρεση των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή 
φορολογούνται αυτοτελώς, καθώς και των κερδών τα οποία προέρχονται από 
μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών και των κερδών από 
μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε υπόχρεους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, φορολογείται ως εξής: 
Προκειμένου για ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.), 
κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές ή μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες, με την 
ακόλουθη κλίμακα: 
 
   

Σύνολο 

Εισοδήµατος Φόρου 
Κλιµάκιο 

εισοδήµατος 
(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής % 

Φόρος κλιµακίου 
(ευρώ) 

(ευρώ) (ευρώ) 

50.000 26% 13.000 50.000 13.000 

Υπερβάλλον 33%       
 
Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία το συνολικό καθαρό 
εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%). 
Σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του άρθρου 55. 
Επίσης για τους υπόχρεους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 98 και 
επόμενα. 
Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των 
κερδών αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους.  
 
2.Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, το 
ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο ο οποίος 
υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%). Το ποσό του συμπληρωματικού 
φόρου αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του 
φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του υπόχρεου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.  
 
3.Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και 
του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν: 
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 52, 54, 55 και 58 στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο με βάση αυτό το 
άρθρο. 
β) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που 
προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φόρο. Ο φόρος αυτός σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό 
στην Ελλάδα.  
 
4.Όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο 
από το ποσό του φόρου που αναλογεί, τούτο συμψηφίζεται στο τυχόν υπόλοιπο ποσό 
που προκύπτει για βεβαίωση.  



 
5.Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των 
υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 4.  
 
 
 


