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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση άρθρων του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) 
Σας κοινοποιούµε τα άρθρα 1 έως και 12, 15, 17, 18, 69 και 74 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 
58Α΄) και σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους: 
 
Άρθρο 1 
Κλίµακα φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και 
δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών 
Μειώσεις φόρου 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, 
 
 
………………. 
 
Άρθρο 6 
Φορολογία εµπορικών επιχειρήσεων 
………………… 
 
10. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκαν τα τέσσερα πρώτα εδάφια 
της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., (όπως αυτή αναριθµήθηκε από παρ.6 µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν.3842/2010). Με τις νέες διατάξεις µεταβάλλεται ο χρόνος 
απόκτησης και φορολογίας του εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα. Ως τέτοιος 
ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο 
επαγγελµατία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αµοιβής, που ίσχυε µε βάση τις προϊσχύουσες 
διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, χρόνος απόκτησης του 
εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί µέρους τµήµα της αµοιβής 
για το µέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται 
φορολογική εξοµοίωση ως προς το χρόνο απόκτησης του εισοδήµατος µε αυτό που 
προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών και θεωρείται εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 
Επισηµαίνεται ότι, η παρακράτηση του φόρου στο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα θα 
εξακολουθήσει να γίνεται κατά την καταβολή (µετρητά, επιταγή, συναλλαγµατική) της αµοιβής 
και θα συµψηφίζεται κατά τη χρήση αυτή, ανεξάρτητα από τη χρήση φορολόγησης του 
εισοδήµατος. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελµατίες που παρέχουν υπηρεσίες 
προς το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), χρόνος κτήσης του 
εισοδήµατος για τις υπηρεσίες προς τα πρόσωπα αυτά, εξακολουθεί να θεωρείται ο χρόνος 
είσπραξης της αµοιβής. Οι διατάξεις αυτές, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 
39 
του άρθρου 92, ισχύουν για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από χρήσεις που αρχίζουν 
από 1/1/2011 και µετά 
 
………………………………. 
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