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ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ππνηξνθηψλ, ησλ ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ 

θαη ησλ βνεζεκάησλ – νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ. 

 

 Με αθνξκή ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ 

ζέκα, ζαο πιεξνθνξνχκε ηα αθφινπζα: 

 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδνληαη 

νη θαηεγνξίεο ησλ εηζνδεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Κ.Φ.Δ.: 

α) εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, 

β) εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

γ) εηζφδεκα απφ θεθάιαην θαη 

δ) εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. 

 2. Σηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ απηνχ  δηεπθξηλίζηεθε φηη  «ζε 

θφξν ππφθεηληαη κφλν ηα εηζνδήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο πνπ  αλαγλσξίδνληαη ζην άξζξν απηφ θαη ζπλεπψο φ,ηη δελ 

εκπίπηεη ζην ελλνηνινγηθφ πεδίν θαλελφο απφ ηα αλαθεξφκελα εηζνδήκαηα, 

δελ ππφθεηηαη ζε θφξν. Γηα παξάδεηγκα νη ππνηξνθίεο ή ηα ρξεκαηηθά 

βξαβεία, πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην δεκφζην ή άιινπο θνξείο, δελ ππάγνληαη 
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ζε θακία απφ ηηο αλαγλσξηδφκελεο πεγέο εηζνδήκαηνο θαη θαηά ηνχην δελ 

ππφθεηληαη ζε θφξν». 

 3. Υπνηξνθίεο πνπ θαηά ηα αλσηέξσ δελ  εκπίπηνπλ ζην ελλνηνινγηθφ 

πεδίν θαλελφο εθ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ εηζνδήκαηνο, λννχληαη ηα 

ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην Γεκφζην θαη απφ άιινπο 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο (π.ρ. Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ., νξγαληζκνχο, 

ηδξχκαηα, θνηλσθειείο πεξηνπζίεο ηνπ λ. 4182/2013, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

θ.ιπ.) σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε ζπνπδαζηέο νπνηαζδήπνηε 

αλαγλσξηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε 

ζθνπφ ηελ ζπλέρηζε ή ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηελ απφθηεζε 

ηίηινπ ζπνπδψλ, γηα δίδαθηξα, έμνδα δηακνλήο ή ηξνθεία θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή γηα ηε βξάβεπζή ηνπο, ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ επηδφζεψλ 

ηνπο ζηηο ζπνπδέο ηνπο. 

Τα πνζά ησλ ππνηξνθηψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ή ηα ηέθλα θαη ινηπνχο 

ζπγγελείο απηψλ, ζα θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε αλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πην 

πάλσ πξνυπνζέζεηο ή απνηεινχλ εηζφδεκα ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 ηνπ λ. 

4172/2013. 

Τα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηα ΑΔΙ, ΤΔΙ, εξεπλεηηθέο επηηξνπέο 

θ.ιπ. ζε εξεπλεηέο ή πξνπηπρηαθνχο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο σο ακνηβή 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη απηά πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ην ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο θαηά ην δηάζηεκα εθπφλεζεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ραξαθηεξίδνληαη σο εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία ή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά πεξίπησζε. 

 4. Φξεκαηηθά βξαβεία πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ελλνηνινγηθφ πεδίν 

θακίαο θαηεγνξίαο εηζνδήκαηνο ηνπ λ. 4172/2013 λννχληαη ηα ρξεκαηηθά 

πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζε θπζηθά πξφζσπα σο ρξεκαηηθνί έπαηλνη ή 

ρξεκαηηθά έπαζια απφ ην Γεκφζην ή άιινπο  δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο 

(π.ρ. Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ., νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα, θνηλσθειείο πεξηνπζίεο ηνπ 

λ. 4182/2013, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θ.ιπ.), γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή ακνηβή 

ηνπο θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη επηδνθηκαζία ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ ή 

επηδφζεσλ ή αξεηψλ ηνπο. 

 Τα ρξεκαηηθά βξαβεία γηα λα εμαηξεζνχλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο δελ 

πξέπεη λα απνηεινχλ θέξδνο ή σθέιεηα γηα ηνπο δηθαηνχρνπο απφ 
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πξνζθεξφκελε εξγαζία, αιιά απιψο λα ζπκβνιίδνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ βξαβεπφκελσλ πξνζψπσλ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

ηηκεηηθή δηάθξηζε πνπ ηνπο απνλέκεηαη. 

Σε πεξίπησζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ κε ηελ ππφζρεζε απνλνκήο 

βξαβείνπ γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο εξγαζίαο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο (έξγν) ζα 

πεξηέιζεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

αγσλνζέηε θαη φρη ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηνπ νπνίνπ ζα πξνθξηζεί ην έξγν, ην 

αζινζεηνχκελν έπαζιν δελ απνηειεί βξαβείν κε ηελ πην πάλσ έλλνηα, αιιά 

ακνηβή γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα πξνθξηζεί. Δπνκέλσο, 

αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ππφζηαζεο ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ 

πξνθήξπμε, ζηα πην πάλσ πνζά πνπ θαηαβάιινληαη κε ηε κνξθή βξαβείνπ 

δελ εθαξκφδνληαη απαιιαθηηθέο δηαηάμεηο.  

Γεληθά, ηα ρξεκαηηθά βξαβεία πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε 

ππαιιήινπο ηνπ γηα κειέηεο, εθεπξέζεηο θιπ, εθφζνλ πεξηέξρνληαη ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ εξγνδφηε θαη αμηνπνηνχληαη απφ απηφλ, απνηεινχλ εηζφδεκα 

απφ κηζζσηή εξγαζία. 

Τα ρξεκαηηθά βξαβεία πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο ππαιιήινπο 

νπνηνπδήπνηε ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ θνξέα, γηα επηβξάβεπζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ ή θαιιηηερληθψλ επηδφζεψλ ηνπο, θαζψο θαη ζηα ηέθλα ηνπο 

γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηηο γπκλαζηαθέο ή αθαδεκατθέο ηνπο ζπνπδέο, 

απνηεινχλ ηηκεηηθή δηάθξηζε θαη δελ ζπγθεληξψλνπλ ηα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία 

ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία. 

Τηκεηηθή ρνξεγία πξνο επαγγεικαηίεο θαιιηηέρλεο απφ ην ππνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ απνηειεί εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζφζνλ 

δελ ραξαθηεξίδεηαη σο βξαβείν γηα ηελ επηζηεκνληθή, θαιιηηερληθή ή 

πλεπκαηηθή ηνπ επίδνζε. 

5. Τα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε – 

βνήζεκα ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (ειηθησκέλνπο, άηνκα κε ςπρσηηθέο 

παζήζεηο, άζηεγνπο, άπνξνπο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θιπ), απφ ην 

Γεκφζην, ή απφ άιινπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο (π.ρ. Ν.Π.Γ.Γ., 

Ν.Π.Ι.Γ., νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα, θνηλσθειείο πεξηνπζίεο ηνπ λ. 4182/2013, 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θ.ιπ.), δελ εκπίπηνπλ ζε θακία θαηεγνξία εηζνδήκαηνο 

ηνπ άξζξνπ 7 θαη επνκέλσο δελ θνξνινγνχληαη. 
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 6. Σε θάζε πεξίπησζε θαηαβνιήο ππνηξνθηψλ, ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ 

θαη βνεζεκάησλ-νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζα εμεηάδεηαη απφ ηελ θνξνινγηθή 

Γηνίθεζε, εάλ ηπρφλ ζπγθαιχπηεηαη θνξνινγεηέν εηζφδεκα ή παξνρή ζε είδνο 

ππνθείκελε ζε θφξν. 

 

 

Ακριβές  Ανηίγραθο 

Ο Προϊζηάμενος ηοσ Ασηοηελούς Σμήμαηος 

Γιοίκηζης 

 

Η  Γεν. Γραμμαηέας Γημοζίων Δζόδων   

Αικ. αββαΐδοσ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Πίλαθαο Β΄ (εθηφο ησλ πεξ. 2,3,6,7,8) 

2. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

3. Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξ. Υπεξεζηψλ 

4. Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Υπεξεζηψλ 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Πίλαθαο Α΄ (εθηφο ηεο πεξ. 4)  & Β’ (κφλν 3,6,7,8) 

2. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  Γ.Γ.Γ.Δ. 

3. Π.Ο.Δ.  Γ.Ο.Υ 

4. Ίδξπκα Κξαηηθψλ Υπνηξνθηψλ (ΙΚΥ) 

     Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41 Τ.Κ. 142 34 Ν. Ισλία 

 

ΙΙΙ. EΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 

 2. Γξαθείν θ. Αλ. Υπνπξγνχ 

 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

 4. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ 

 5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Τκήκαηα Α' (20) - Β΄(10) – Φ.Τ. 

 6. Γξαθείν Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (5) 

 7. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ (20)  


