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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4172/2013 
ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις) 
 
Άρθρο 8 
Φορολογικό έτος 
 
1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά 
πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το 
φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το 
φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 
 
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική 
οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά 
ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος 
το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής 
οντότητας. 
 
3. Ο φόρος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό 
έτος. 
 
4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος 
απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές 
ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο 
χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται 
αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης 
τους δύναται να θεωρείται και o χρόνος στον οποίο ανάγονται. 
 
Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται 
το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια 
βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, υπάγονται σε 
φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται. 
 
5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προβαίνει σε έναρξη ή παύση 
εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το 
πρώτο φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και το τελευταίο 
φορολογικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με την επιφύλαξη του 
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1. 


