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ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ 

 

ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή των διατάξεων τησ παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) -  

Μείωςη φόρου για εξαρτώμενα τζκνα  ςε περίπτωςη διακοπήσ τησ ζγγαμησ ςυμβίωςησ 

ή λφςησ του γάμου ή του ςυμφώνου ςυμβίωςησ 

 

χετικά με το πιο πάνω κζμα, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

1. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 του ν. 4172/2013 (εφεξισ ΚΦΕ) ορίηεται ότι ο φόροσ 

που προκφπτει κατά τθν εφαρμογι του άρκρου 15 του αυτοφ νόμου για το ειςόδθμα από 

μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ ι και ατομικι αγροτικι δραςτθριότθτα μειώνεται ανάλογα 

με τον αρικμό των εξαρτώμενων τζκνων του φορολογουμζνου. 

2. Με τισ διατάξεισ τθσ περ. β΄ τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 του ΚΦΕ ωσ εξαρτώμενα μζλθ 

του φορολογουμζνου κεωροφνται τα άγαμα τζκνα αυτοφ εφόςον είναι ανιλικα ζωσ 18 

ετών, ι είναι ενιλικα ζωσ 25 ετών και φοιτοφν ςε ςχολζσ ι ςχολεία ι ινςτιτοφτα 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, ι είναι ενιλικα 

ζωσ 25 ετών και είναι εγγεγραμμζνα ςτα μθτρώα ανζργων του Ο.Α.Ε.Δ. ι  υπθρετοφν τθ 

ςτρατιωτικι τουσ κθτεία. Επιπλζον, με τθν παρ. 1 του άρκρου 11 του ΚΦΕ ζχει οριςτεί 

μεταξφ άλλων ότι εξαρτώμενα μζλθ του φορολογοφμενου κεωροφνται και τα τζκνα αυτοφ 

με ποςοςτό νοθτικισ ι ςωματικισ αναπθρίασ τουλάχιςτον 67% εφόςον είναι άγαμα, 
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διαηευγμζνα ι ςε χθρεία. τθν παρ. 2 του άρκρου 11 ορίηονται οι περιπτώςεισ  που τα 

ανωτζρω πρόςωπα δε κεωροφνται εξαρτώμενα μζλθ του φορολογοφμενου. 

3. Δεδομζνου ότι ςτθν ανατροφι των τζκνων  ςυμμετζχουν από κοινοφ και οι δφο 

γονείσ, ανεξάρτθτα αν διαμζνουν κάτω από τθν ίδια ςτζγθ ι ζχει διακοπεί θ ζγγαμθ 

ςυμβίωςθ ι ζχει λυκεί ο γάμοσ / το ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 16 του ΚΦΕ για τθ μείωςθ του φόρου ανάλογα με τον αρικμό των εξαρτώμενων 

τζκνων εφαρμόηονται και για τουσ δφο γονείσ με ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία, 

ςυντάξεισ ι και ατομικι αγροτικι δραςτθριότθτα. 

4. Σα ανωτζρω εφαρμόηονται και για παρακρατιςεισ φόρου που διενεργοφνται ςτο 

ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ και μετά.  

        

                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Πίνακασ Γ’ 

2. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιών Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ ανάρτθςθσ 

ςτο site και τθν θλεκτρονικι βιβλιοκικθ τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 

3. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακών Διαδικαςιών 

4. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικών Εφαρμογών 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικών 

2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών 

3. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 

4. Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ ΔΟΕ Αττικισ 

5. Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ ΔΟΕ Μακεδονίασ 

6. Πίνακασ Α’ (εκτόσ αρικμών 2, 3) 

7. Πίνακεσ Β’, Η’, Θ’, Ι’, ΙΑ’, ΙΘ’, Κ’ 

8. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ» 

9. υνιγοροσ του Πολίτθ, Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.  Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  

2.  Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

3.  Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

4.  Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ - Σμιματα Α΄ - Β΄ - Γ΄ 

5.  Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

6.  Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ 
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