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Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το 
οικονοµικό έτος 2014 
Αναλυτικός οδηγός  
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 
Σελ. 27 

1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 

1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014 – Μειώσεις φόρου 

1.1.1. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και λαµβάνοντες µισθό µε έκδοση τιµολογίου ή απόδειξης παροχής 
υπηρεσιών 

Το δηλωθέν εισόδηµα από µισθούς, συντάξεις και µισθούς µε έκδοση τιµολογίου ή απόδειξης για παροχή 

υπηρεσιών «µπλοκάκια» υποβάλλεται σε φόρο σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:  

*για τον πίνακα βλ. συνηµµένο αρχείο* 

1.1.1.1. Προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδηµα από ατοµική εµπορική επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 

Ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουµένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδηµα από 

ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα, εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

α) Έχουν έγγραφη σύµβαση µε τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα τα οποία λαµβάνουν τις υπηρεσίες τους, και 

β) Τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα τα οποία λαµβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3).  

Επισηµαίνεται ότι, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθµό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του 

εισοδήµατος από ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα που λαµβάνουν τις υπηρεσίες αυτές. 

Προσοχή: Οι ανωτέρω υπόχρεοι δεν δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 31 του 

Ν. 2238/1994. 

Ο υπολογισµός του φόρου θα γίνει µε βάση την κλίµακα των µισθωτών - συνταξιούχων και παράλληλα ισχύει η 

µείωση του φόρου των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 (2.100,00 ευρώ για εισόδηµα 

µέχρι 21.000,00 ευρώ κ.λπ.) και οι λοιπές µειώσεις φόρου που αφορούν µισθωτούς συνταξιούχους και περαιτέρω 

απαιτείται η προσκόµιση αποδείξεων. 

1.1.1.2. Παράδειγµα 

Φορολογούµενος (ελεύθερος επαγγελµατίας της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994), έλαβε εντός 

του 2013 συνολικές αµοιβές ύψους 12.000,00 ευρώ από δύο επιχειρήσεις (µε τις οποίες είχε σύµβαση και 

εξέδωσε τιµολόγιο) από τις οποίες παρακρατήθηκε φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή 20% ύψους 2.400,00 
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ευρώ. Οι συνολικές δαπάνες οι οποίες καταχωρήθηκαν στα βιβλία του ήταν 5.000,00 ευρώ εκ των οποίων οι 

3.000,00 ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν στον Ο.Α.Ε.Ε. και 2.000,00 ευρώ οι λοιπές 

επαγγελµατικές του δαπάνες εκ των οποίων 400,00 ευρώ δαπάνες κινητής τηλεφωνίας. 

α) Προσδιορισµός φορολογητέου εισοδήµατος  

Ακαθάριστες αµοιβές: 12.000,00 - Μείον Καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές: 3.000,00 - Φορολογητέο 
εισόδηµα: 9.000,00  

β) Προσδιορισµός φόρου εισοδήµατος 

Φορολογητέο εισόδηµα: 9.000,00 - Επί Συντελεστή α’ κλιµακίου της κλίµακας µισθωτών - συνταξιούχων 22% - 

Αναλογούν φόρος εισοδήµατος 1.980,00 - Μείον Μείωση φόρου (παρ. 2 άρθρου 9 Ν. 2238/1994) * :1.980,00 - 

Τελικό ποσό φόρου εισοδήµατος: 0,00  

* Η µείωση φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 είναι 2.100,00 ευρώ για 

εισόδηµα µέχρι και 21.000,00 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι µικρότερος των 2.100,00 ευρώ το 

ποσό µείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου (στο παράδειγµά µας στο ποσό των 1.980,00 ευρώ). 

Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της µείωσης του φόρου, ο φορολογούµενος 

απαιτείται να προσκοµίσει αποδείξεις ύψους 2.250,00 ευρώ (το 25% του φορολογητέου εισοδήµατος). 

Επισήµανση 

Σε περίπτωση που ο ανωτέρω επαγγελµατίας φορολογηθεί µε την κλίµακα των µη µισθωτών (π.χ. δεν είχε 

σύµβαση µε τους εργοδότες του), τότε το καθαρό εισόδηµά του και ο φόρος θα υπολογισθεί ως ακολούθως: 

α) Προσδιορισµός φορολογητέου εισοδήµατος  

Ακαθάριστες αµοιβές:12.000,00 - Μείον Επαγγελµατικές δαπάνες: 5.000,00 - Λογιστικά κέρδη: 7.000,00 - 

Πλέον Μη εκπιπτόµενες δαπάνες(50% της δαπάνης κινητής τηλεφωνίας): 200,00 -  

Φορολογητέο εισόδηµα : 7.200,00  

β) Προσδιορισµός φόρου εισοδήµατος 

Φορολογητέο εισόδηµα: 7.200,00 - Επί Συντελεστή α’ κλιµακίου της κλίµακας µη µισθωτών: 26% - Φόρος 
εισοδήµατος: 1.872,00  

γ) ∆ιαφορά συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης 

*για τον πίνακα βλ. συνηµµένο αρχείο* 

* Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 για τα φυσικά πρόσωπα που το 

εισόδηµά τους προέρχεται από ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα και έχουν 

έγγραφη σύµβαση µε µέχρι 3 φυσικά ή/ και νοµικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους 

προέρχεται από 1 φυσικό ή/ και νοµικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύµατος, εξακολουθούν να ισχύουν 

όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2012. 



www.sate.gr 

 3

1.1.2. Ατοµικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες 

Το δηλωθέν εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα και από ατοµική επιχείρηση (εµπορική, µεταποιητική, εµπορική 

παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), εκτός από το εισόδηµα από ατοµική γεωργική επιχείρηση, υποβάλλεται σε φόρο 

σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 

*για τον πίνακα βλ. συνηµµένο αρχείο*  

Για νέες ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελµατίες µε πρώτη δήλωση έναρξης 

επιτηδεύµατος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός 

συντελεστής του πρώτου κλιµακίου της παραπάνω κλίµακας µειώνεται κατά 50% και µέχρι 10.000,00 ευρώ 
εισόδηµα.  

Προσοχή: Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1085/20.3.2014 εφόσον το καθαρό εισόδηµα είναι µέχρι 10.000,00 

ευρώ θα φορολογηθεί µε 13%. Αν είναι έστω και ένα (1) ευρώ µεγαλύτερο θα φορολογηθεί µε 26% !!! Κατά τη 

γραµµατική όµως ερµηνεία της διάταξης εφόσον το εισόδηµα υπερβαίνει τις 10.000,00 ευρώ πρέπει τα πρώτα 

10.000,00 ευρώ να φορολογηθούν µε συντελεστή 13%, το ποσό πάνω από 10.000,00 µέχρι και 50.000,00 

(επόµενα 40.000,00 ευρώ) να φορολογηθεί µε συντελεστή 26% και το υπερβάλλον ποσό µε συντελεστή 33%. 

1.1.3. Ατοµικές αγροτικές επιχειρήσεις 

Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδηµα από ατοµική γεωργική επιχείρηση 

εφαρµόζεται αυτοτελώς η κλίµακα µισθωτών - συνταξιούχων. 

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1085/20.3.2014 τα δηλωθέντα εισοδήµατα από ατοµική γεωργική επιχείρηση 

φορολογούνται µε την κλίµακα µισθωτών - συνταξιούχων, αλλά αυτοτελώς, δηλαδή το εισόδηµα αυτό δεν 

συναθροίζεται, µε το τυχόν εισόδηµα από µισθούς και συντάξεις για να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος. Για το 

εισόδηµα όµως αυτό υπάρχει υποχρέωση προσκόµισης αποδείξεων προκειµένου να τύχουν της προβλεπόµενης 

µείωσης του φόρου.  

Προσοχή: Στο γεωργικό εισόδηµα υπολογίζεται κανονικά προκαταβολή, διότι µπορεί να φορολογείται µε την 

κλίµακα των µισθωτών, αλλά δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

Επισηµάνσεις 

i) Στην περίπτωση που φορολογούµενος έχει εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και από γεωργικές επιχειρήσεις 

θα υπολογίζεται ο συνολικός φόρος που προκύπτει από το άθροισµα των φόρων των δύο επιµέρους 

εισοδηµάτων (µισθωτές και γεωργικά), και µετά θα εφαρµόζεται η προβλεπόµενη µείωση του φόρου. 

ii) Tο γεωργικό εισόδηµα ηµεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης φορολογείται αυτοτελώς, µε την κλίµακα των 

µισθωτών.  

iii) Η διαµόρφωση του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος, γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που γινόταν µέχρι το οικονοµικό 

έτος 2013, δηλαδή σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Ν. 2238/1994 το οποίο καταργείται για εισοδήµατα που 

αποκτώνται από 1.1.2014 και µετά. 
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1.1.4. Εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων και κινητές αξίες (εκτός των περιπτώσεων που µε την 
παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση) 

Τα εισοδήµατα από µισθώσεις ακινήτων καθώς και τα εισοδήµατα από κινητές αξίες, εκτός από τις περιπτώσεις 

που µε την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, υποβάλλονται σε φορολόγηση βάσει της 

παρακάτω κλίµακας:  

*για τον πίνακα βλ. συνηµµένο αρχείο*  

1.1.4.1. Συµπληρωµατικός φόρος στο ακαθάριστο εισόδηµα από µισθώσεις ακινήτων 

Το ακαθάριστο ποσό εισοδήµατος από ακίνητα υποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος 

υπολογίζεται µε συντελεστή 1,5% εφόσον το εισόδηµα αυτό προέρχεται από εκµίσθωση κατοικίας εµβαδού έως 

300 τ.µ. Αν το εισόδηµα προέρχεται από εκµίσθωση κατοικίας εµβαδού άνω των 300 τ.µ. ή/και από 

επαγγελµατική µίσθωση το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος 

υπολογίζεται µε συντελεστή 3%. 

1.1.5. Εισόδηµα πληρωµάτων εµπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εµπορικά πλοία 

Ο φόρος στις αµοιβές που αποκτούν οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού από την 

παροχή υπηρεσιών σε εµπορικά πλοία, υπολογίζεται µε αναλογικό συντελεστή 15% για τους αξιωµατικούς και 

10% για το κατώτερο πλήρωµα στις αµοιβές του ηµερολογιακού έτους 2013 (οικονοµικού έτους 2014). 

*για τον πίνακα 1 "Αναλογικοί συντελεστές φορολογίας αµοιβών πληρωµάτων εµπορικού ναυτικού", βλ. 

συνηµµένο αρχείο* 

1.1.6. Μειώσεις φόρου 

1.1.6.1. Γενική µείωση φόρου µισθωτών - συνταξιούχων 

Ο φόρος που προκύπτει µε βάση την κλίµακα των µισθωτών και συνταξιούχων µειώνεται: 

α) Για εισόδηµα µέχρι και 21.000,00 ευρώ κατά 2.100,00 ευρώ.  

Προσοχή: Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι µικρότερος των 2.100,00 ευρώ το ποσό µείωσης περιορίζεται 

στο ποσό του φόρου. 

β) Για εισόδηµα πάνω από 21.000,00 ευρώ το ποσό µείωσης των 2.100,00 ευρώ περιορίζεται κατά 100,00 ευρώ 

ανά 1.000,00 ευρώ εισοδήµατος και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100,00. 

*για τον πίνακα 2 "Μείωση φόρου µισθωτών - συνταξιούχων κατά την παρακράτηση που είχε διενεργηθεί 
το 2013 (Σχετική ΠΟΛ. 1010/25.1.2013)", βλ. συνηµµένο αρχείο* 

*για τον πίνακα 3 "Φόρος µισθωτών - συνταξιούχων µετά τη γενική µείωση κατά την εκκαθάριση της 
δήλωσης (Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1085/20.3.2014)", βλ. συνηµµένο αρχείο* 
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Η κατά περίπτωση µείωση φόρου ισχύει, εφ’ όσον ο φορολογούµενος προσκοµίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ή σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η 

σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. 

Συγκεκριµένα λαµβάνονται υπόψη αποδείξεις για τις εξής δαπάνες : 

α) Από την Οµάδα 1 όλα τα είδη διατροφής 

β) Από την Οµάδα 2 όλα τα οινοπνευµατώδη ποτά και προϊόντα καπνού 

γ) Από την Οµάδα 3 όλα τα είδη ενδύσεως και υπόδησης 

δ) Από την Οµάδα 4 µόνο οι υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας. ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι 

δαπάνες για ενοίκιο κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, τα κοινόχρηστα, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, 

θέρµανση, ηλεκτρισµό, οι τόκοι δανείου, οι δηµοτικοί φόροι. 

ε) Από την Οµάδα 5 όλα τα διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης (έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρικές ή µη οικιακές συσκευές, 

εργαλεία κ.λπ.), τα οικιακά προϊόντα καθαρισµού, οι οικιακές υπηρεσίες. 

στ) Από την Οµάδα 7 µόνο οι µεταφορές πραγµάτων (υπηρεσίες µετακόµισης οικιακών ειδών), η συντήρηση και η 

επισκευή αυτοκινήτου/ µοτοσυκλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιµα και τα λιπαντικά, η µίσθωση ταξί.  

Προσοχή: ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι αγορές µεταφορικών µέσων (αυτοκίνητα, µοτοσυκλέτες κ.λπ.), τα εισιτήρια 

σε κάθε είδους µεταφορικό µέσο και τα διόδια. 

ζ) Από την Οµάδα 9 όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την αναψυχή και τον πολιτισµό (συσκευές 

εικόνας και ήχου, µουσικά όργανα για οικιακή χρήση, εξοπλισµός για αθλητισµό και αναψυχή, υπηρεσίες 

αθλητισµού και αναψυχής, θέατρα, κινηµατογράφοι, µουσεία, κατοικίδια, άνθη, τυχερά παιχνίδια, εφηµερίδες, 

περιοδικά, γραφική ύλη, οµαδικά ταξίδια κ.λπ.)  

Προσοχή: ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι εισφορές στη ∆ηµόσια Τηλεόραση και σε συνδροµητικά κανάλια. 

η) Από την Οµάδα 10 µόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών.  

Προσοχή: ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες για δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας, 

µεταδευτεροβάθµιας µη τριτοβάθµιου επιπέδου, τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και οι δαπάνες για ωδεία, 

γυµναστήρια, σχολές χορού κλπ. που συνιστούν οργανωµένους συνεχείς και σταδιακούς κύκλους µαθηµάτων 

κατάρτισης. 

θ) Από την Οµάδα 11 όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες από καταστήµατα τροφοδοσίας (εστιατόρια, καφενεία, µπαρ, 

καντίνες κ.λπ.) και όλες οι υπηρεσίες από ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόµενα δωµάτια. 

ι) Από την Οµάδα 12 όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες ατοµικού ευπρεπισµού (κοµµωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής 

κ.λπ.), τα προσωπικά είδη (κοσµήµατα, βρεφικά είδη, είδη καπνιστού κ.λπ.), οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας 

(γηροκοµεία, ιδρύµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κέντρα αποκατάστασης, φροντίδα στο σπίτι για άτοµα τρίτης 

ηλικίας και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες οικογενειακών συµβούλων, σχολεία για παιδιά µε ειδικές 
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ανάγκες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί, βρεφοκοµεία κ.λπ.), οι οικονοµικές υπηρεσίες (συνδροµές σε 

πιστωτικές κάρτες, αµοιβές χρηµατιστών και χρηµατοοικονοµικών συµβούλων, αµοιβές φοροτεχνικών, έξοδα 

θυρίδων, έξοδα επιταγών, διοικητικά τέλη για ιδιωτικά ή δηµόσια ταµεία συντάξεων κ.λπ.), διάφορες υπηρεσίες 

(αµοιβές δικηγόρων, συµβολαιογράφων, πρόστιµα, ποινές και δικαστικά έξοδα, άδειες κυνηγίου και οπλοφορίας, 

ψαρέµατος και υποβρύχιου ψαρέµατος και λοιπές άδειες, άδειες πλοήγησης σκαφών, έξοδα θρησκευτικών 

ιεροτελεστιών - περιλαµβάνονται µόνο έξοδα για ιερέα και εκκλησία - αγγελίες, διαφηµίσεις σε εφηµερίδες, 

χαρτόσηµα και τέλη πιστοποιητικών γέννησης, γάµου, θανάτου, έξοδα διαβατηρίων, εξαγορά στρατιωτικής 

θητείας, εισφορές και συνδροµές σε εκκλησίες και φιλανθρωπικά ιδρύµατα, συνδροµές σε επαγγελµατικά 

σωµατεία, ενώσεις, σε τοπικούς συλλόγους, σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους κ.λπ.).  

Προσοχή: ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση, οι δαπάνες για απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταµεία ασφάλισης του φορολογούµενου, τα έξοδα 

ιατρικής περίθαλψης, οι δαπάνες για ταχυδροµικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

1.1.6.1.1. Ελάχιστο ποσό αποδείξεων που απαιτείται να προσκοµισθεί 

Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκοµισθούν, ορίζεται στο 25% του 

δηλούµενου και φορολογούµενου σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις ατοµικού εισοδήµατος του φορολογουµένου 

που δηλώθηκε µε την εµπρόθεσµη δήλωση του. Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να προσκοµισθεί δεν 

µπορεί να υπερβεί τις 10.500,00 ευρώ. 

Παράδειγµα : Εισόδηµα: 20.000,00 - Επί Συντελεστή: 25% - Απαιτούµενο ποσό δαπανών: 5.000,00  

Προσοχή: Σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για 

τους δύο συζύγους µόνον εφ’ όσον έχουν περιληφθεί στην εµπρόθεσµη δήλωση και επιµερίζονται µεταξύ των 

συζύγων ανάλογα µε το δηλούµενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε την κλίµακα των µισθωτών - συνταξιούχων 

ατοµικό εισόδηµα της εµπρόθεσµης δήλωσής τους. Ο επιµερισµός εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση που ο 

υπόχρεος και η σύζυγος δηλώνουν εισόδηµα το οποίο φορολογείται µε την κλίµακα των µισθωτών και 

συνταξιούχων. 

*για τον πίνακα 4 "Ελάχιστο ύψος απαιτούµενων δαπανών", βλ.συνηµµένο αρχείο* 

1.1.6.1.2. Επιβολή φόρου στην περίπτωση που προσκοµισθούν αποδείξεις µικρότερου ύψους από τις 
απαιτούµενες 

Αν το ποσό των προσκοµιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουµένου είναι µικρότερο από το ποσό που 

απαιτείται, επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 22% επί της διαφοράς. 

Παράδειγµα 

Μισθωτός µε φορολογητέο εισόδηµα ύψους 21.000,00 ευρώ στην εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

αναγράφει συνολικό ποσό αποδείξεων δαπανών 3.000,00 ευρώ. 

α) Προσδιορισµός απαιτούµενου ποσού δαπανών για την ισχύ του αφορολογήτου 

Εισόδηµα: 21.000,00 - Επί Συντελεστή: 25% - Απαιτούµενο ποσό δαπανών: 5.250,00  
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β) Προσδιορισµός διαφοράς 

Προσκοµιζόµενο ποσό δαπανών: 3.000,00 - Μείον Απαιτούµενο ποσό δαπανών: 5.250,00 - ∆ιαφορά(αρνητική): -

2.250,00  

γ) Προσδιορισµός επιβάρυνσης 

∆ιαφορά (αρνητική): 2.250,00 - Επί Συντελεστή: 22% - Φορολογική επιβάρυνση: 495,00  

1.1.6.1.3. Περιπτώσεις δαπανών που περιλαµβάνονται 

Στις δαπάνες αυτές (ισχύος της µείωσης φόρου), περιλαµβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται στην 

ταξινόµηση για το Γενικό ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ): 

Συγκεκριµένα λαµβάνονται υπόψη αποδείξεις για τις εξής δαπάνες : 

α) Από την Οµάδα 1 όλα τα είδη διατροφής 

β) Από την Οµάδα 2 όλα τα οινοπνευµατώδη ποτά και προϊόντα καπνού 

γ) Από την Οµάδα 3 όλα τα είδη ενδύσεως και υπόδησης 

δ) Από την Οµάδα 4 µόνο οι υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας. ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι 

δαπάνες για ενοίκιο κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, τα κοινόχρηστα, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, 

θέρµανση, ηλεκτρισµό, οι τόκοι δανείου, οι δηµοτικοί φόροι. 

ε) Από την Οµάδα 5 όλα τα διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης (έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρικές ή µη οικιακές συσκευές, 

εργαλεία κ.λπ.), τα οικιακά προϊόντα καθαρισµού, οι οικιακές υπηρεσίες. 

στ) Από την Οµάδα 7 µόνο οι µεταφορές πραγµάτων (υπηρεσίες µετακόµισης οικιακών ειδών), η συντήρηση και η 

επισκευή αυτοκινήτου/ µοτοσυκλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιµα και τα λιπαντικά, η µίσθωση ταξί.  

Προσοχή: ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι αγορές µεταφορικών µέσων (αυτοκίνητα, µοτοσυκλέτες κ.λπ.), τα εισιτήρια 

σε κάθε είδους µεταφορικό µέσο και τα διόδια. 

ζ) Από την Οµάδα 9 όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την αναψυχή και τον πολιτισµό (συσκευές 

εικόνας και ήχου, µουσικά όργανα για οικιακή χρήση, εξοπλισµός για αθλητισµό και αναψυχή, υπηρεσίες 

αθλητισµού και αναψυχής, θέατρα, κινηµατογράφοι, µουσεία, κατοικίδια, άνθη, τυχερά παιχνίδια, εφηµερίδες, 

περιοδικά, γραφική ύλη, οµαδικά ταξίδια κ.λπ.)  

Προσοχή: ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι εισφορές στη ∆ηµόσια Τηλεόραση και σε συνδροµητικά κανάλια. 

η) Από την Οµάδα 10 µόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών.  

Προσοχή: ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες για δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας, 

µεταδευτεροβάθµιας µη τριτοβάθµιου επιπέδου, τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και οι δαπάνες για ωδεία, 
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γυµναστήρια, σχολές χορού κλπ. που συνιστούν οργανωµένους συνεχείς και σταδιακούς κύκλους µαθηµάτων 

κατάρτισης. 

θ) Από την Οµάδα 11 όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες από καταστήµατα τροφοδοσίας (εστιατόρια, καφενεία, µπαρ, 

καντίνες κ.λπ.) και όλες οι υπηρεσίες από ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόµενα δωµάτια. 

ι) Από την Οµάδα 12 όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες ατοµικού ευπρεπισµού (κοµµωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής 

κ.λπ.), τα προσωπικά είδη (κοσµήµατα, βρεφικά είδη, είδη καπνιστού κ.λπ.), οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας 

(γηροκοµεία, ιδρύµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κέντρα αποκατάστασης, φροντίδα στο σπίτι για άτοµα τρίτης 

ηλικίας και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες οικογενειακών συµβούλων, σχολεία για παιδιά µε ειδικές 

ανάγκες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί, βρεφοκοµεία κ.λπ.), οι οικονοµικές υπηρεσίες (συνδροµές σε 

πιστωτικές κάρτες, αµοιβές χρηµατιστών και χρηµατοοικονοµικών συµβούλων, αµοιβές φοροτεχνικών, έξοδα 

θυρίδων, έξοδα επιταγών, διοικητικά τέλη για ιδιωτικά ή δηµόσια ταµεία συντάξεων κ.λπ.), διάφορες υπηρεσίες 

(αµοιβές δικηγόρων, συµβολαιογράφων, πρόστιµα, ποινές και δικαστικά έξοδα, άδειες κυνηγίου και οπλοφορίας, 

ψαρέµατος και υποβρύχιου ψαρέµατος και λοιπές άδειες, άδειες πλοήγησης σκαφών, έξοδα θρησκευτικών 

ιεροτελεστιών - περιλαµβάνονται µόνο έξοδα για ιερέα και εκκλησία - αγγελίες, διαφηµίσεις σε εφηµερίδες, 

χαρτόσηµα και τέλη πιστοποιητικών γέννησης, γάµου, θανάτου, έξοδα διαβατηρίων, εξαγορά στρατιωτικής 

θητείας, εισφορές και συνδροµές σε εκκλησίες και φιλανθρωπικά ιδρύµατα, συνδροµές σε επαγγελµατικά 

σωµατεία, ενώσεις, σε τοπικούς συλλόγους, σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους κ.λπ.).  

Προσοχή: ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση, οι δαπάνες για απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταµεία ασφάλισης του φορολογούµενου, τα έξοδα 

ιατρικής περίθαλψης, οι δαπάνες για ταχυδροµικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

1.1.6.1.4. Αγορές αγαθών και δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται 

Στις δαπάνες αυτές (ισχύος της µείωσης φόρου), δεν περιλαµβάνονται: 

α) Οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 9 (µειώσεις φόρου) (1) 

β) Οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 17 (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων) (2) 

1.1.6.1.5. Μη υπόχρεοι στην προσκόµιση αποδείξεων αγορών - δαπανών 

Οι µη υπόχρεοι στην προσκόµιση αποδείξεων αγορών – δαπανών ορίζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου 

9 του Ν. 2238/1994 και περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

*για τον πίνακα 5 "Μη υπόχρεοι στην προσκόµιση αποδείξεων δαπανών", βλ. συνηµµένο αρχείο* 

1.1.6.2. Μείωση φόρου µισθωτών – συνταξιούχων βάσει δαπανών 

Το ποσό του φόρου που προκύπτει, για τους µισθωτούς και συνταξιούχους, µειώνεται κατά ποσοστό 10% για 

κάθε καταβαλλόµενη από τις ακόλουθες δαπάνες: 

α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που 

τον βαρύνουν κατά το µέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταµεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και 
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υπερβαίνουν το 5% του φορολογούµενου εισοδήµατος. Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τις 3.000,00 

ευρώ.  

Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται: 

α1) Οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις 

και εξετάσεις, καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, γναθοχειρουργούς για 

οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. 

α2) Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες 

που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών. 

α3) Τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη γενικά.  

α4) Οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε 

νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι. 

α5) Η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή 

τοποθέτηση στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του 

ανθρώπινου οργανισµού. 

α6) Τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων µε ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν αναπηρία σε 

ποσοστό 40% και άνω µε βάση τη γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το 

ποσό των 6.000,00 ευρώ, καθώς και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι' αυτά τα τέκνα 

σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια, 

α7) ποσό ίσο µε το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων, οι οποίες 

λειτουργούν νόµιµα. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν µε τον φορολογούµενο και 

παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω µε βάση τη γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. 

και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδηµα πάνω από 6.000,00 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των 

εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγµατικό, 

φορολογούµενο µε τις γενικές διατάξεις ή µε ειδικό τρόπο ή απαλλασσόµενο ή τεκµαρτό εισόδηµα των 

προσώπων αυτών. Επίσης στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα 

τέκνα που ορίζονται στο άρθρο 7 στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί µαζί τους, 

λόγω διάζευξης µε τον άλλο γονέα. Το ποσό της κάθε δαπάνης, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο 

συζύγους, µειώνει το φόρο, µόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και µερίζεται µεταξύ των συζύγων 

ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό 

δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική µέχρι τη λήξη της προθεσµίας. 

β) Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου 

αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα. Το ποσό της µείωσης του φόρου δεν µπορεί να υπερβεί τα 1.500,00 ευρώ. 

γ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς προς: 
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γ1) Τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές 

µονές του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και 

Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δηµοτικά νοσοκοµεία και τα 

νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

γ2) Τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης 

και χορηγούν υποτροφίες, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους 

ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το Ν. 1514/1985 (Φ.Ε.Κ. 13/Α’) και τα ερευνητικά 

κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

γ3) Τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή 

συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, 

προαγωγή και διάδοση των γραµµάτων, της µουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της 

ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των 

αναγνωρισµένων ιδιωτικών µουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών. 

Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού 

καθορίζονται τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου τους 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.  

Τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών λαµβάνονται υπόψη µόνον εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό 

λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυµα που 

νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Το γραµµάτιο είσπραξης του πιστωτικού ιδρύµατος που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή 

χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθµητικώς και ολογράφως, την ηµεροµηνία 

κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση. 

δ) Της αξίας των ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς 

στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

Επισηµάνσεις (Για τις δωρεές και τις χορηγίες) 

i. Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών των περιπτώσεων γ’ και δ’ επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση 

δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5% του συνολικού εισοδήµατος που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές 

διατάξεις. 

ii. Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό 100,00 

ευρώ. 

iii. Τα χρηµατικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη του 

Ν. 2238/1994. 

iv. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ’, και δ’ εφαρµόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και 

νοµικών προσώπων, εγκατεστηµένων σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ. Το ποσό 
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των δωρεών αυτών µπορεί να κατατίθεται και σε πιστωτικό ίδρυµα στην οποία έχει την κατοικία του ο 

δωρεοδόχος. 

*για τον πίνακα 6 "Μειώσεις φόρου µισθωτών - συνταξιούχων βάση δαπανών", βλ. συνηµµένο αρχείο" 

1.1.6.3. Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας κ.λπ. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που 

προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µειώνεται κατά 200,00 ευρώ, για τον ίδιο φορολογούµενο και για 

καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον περιλαµβάνονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

*για τον πίνακα 7 "Οριζόµενα από την παρ. 4 του αρθ. 9 του Ν.2298/1994 πρόσωπα που δικαιούνται τη 
µείωση φόρου ύψους 200,00 ευρώ", βλ. συνηµµένο αρχείο* 

1.1.6.4. Λοιπά θέµατα που αφορούν τις µειώσεις φόρου 

α) Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδηµα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι µειώσεις των δαπανών ιατρικής και 

νοσοκοµειακής περίθαλψης και των δωρεών – χορηγιών (περιπτώσεις α’, γ', και δ' της παραγράφου 3 του 

άρθρου 9) και η µείωση φόρου λόγω αναπηρίας κ.λπ. (της παραγράφου 4 του άρθρου 9) που αφορούν την ίδια, 

οι µειώσεις των δαπανών ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης (περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 

9) που αφορούν τα τέκνα της από προηγούµενο γάµο, τα χωρίς γάµο τέκνα της, τους γονείς της και τους 

ανήλικους ορφανούς από πατέρα και µητέρα συγγενείς της µέχρι το δεύτερο βαθµό, αφαιρούνται από το δικό της 

φόρο που προκύπτει µε βάση την κλίµακα.  

β) Oταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο εισόδηµα του ενός 

συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι κατώτερος από το άθροισµα των µειώσεων των 

δαπανών ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης και των δωρεών – χορηγιών (περιπτώσεις α’, γ', και δ' της 

παραγράφου 3 του άρθρου 9) και η µείωση φόρου λόγω αναπηρίας κ.λπ. (της παραγράφου 4 του άρθρου 9), το 

άθροισµα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει δεν µειώνει το φόρο του άλλου συζύγου. 

Προσοχή: Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, µειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των µειώσεων 

που αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που 

συνοικούν µαζί του και τον βαρύνουν. 

γ) Αν µε βάση τη φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει για τον φορολογούµενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει 

είναι µικρότερο από το άθροισµα των µειώσεων των δαπανών ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης 

(περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9) και η µείωση φόρου λόγω αναπηρίας κ.λπ. (της παραγράφου 4 

του άρθρου 9) που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των 

µειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει, µειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει µε 

βάση τη φορολογική κλίµακα για τον άλλο σύζυγο. 

Επισηµάνσεις:  

i. Αν το συνολικό ποσό των µειώσεων είναι µεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει µε βάση τη φορολογική 

κλίµακα για τον φορολογούµενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται. 
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ii. Το ποσό που αποµένει ύστερα από τις µειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό 

εισόδηµα του φορολογούµενου. 

2. Αντικειµενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 

2.1. Αντικειµενικές δαπάνες (τεκµήρια διαβίωσης) 

2.1.1. Κατοικίες 

Ο προσδιορισµός της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης της ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης κύριας 

κατοικίας γίνεται κλιµακωτά ανάλογα µε την επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων αυτής.  

*για τον πίνακα 8 "Αντικειµενική δαπάνη κατοικίας", βλ. συνηµµένο αρχείο* 

Παράδειγµα (Επιφάνεια κύριων χώρων 130 τ.µ. και βοηθητικών χώρων 20 τ.µ.) 

α) Τρόπος προσδιορισµού αντικειµενικής δαπάνης  

α1) Προσδιορισµός αντικειµενικής δαπάνης κύριων χώρων 80 τ.µ. χ 40,00 ευρώ: 3.200,00 - Πλέον 40 τ.µ. χ 65,00 

ευρώ: 2.600,00 - Πλέον 10 τ.µ. χ 110,00 ευρώ: 1.100,00 - Αντικειµενική δαπάνη κύριων χώρων: 6.900,00  

α2) Προσδιορισµός αντικειµενικής δαπάνης βοηθητικών χώρων 20 τ.µ. χ 40,00 ευρώ: 800,00 - Αντικειµενική 

δαπάνη βοηθητικών χώρων: 800,00  

α3) Προσδιορισµός συνολικής ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης 

Αντικειµενική δαπάνη κύριων χώρων: 6.900,00 - Πλέον Αντικειµενική δαπάνη βοηθητικών χώρων 800,00 - 

Συνολική αντικειµενική δαπάνη 7.700,00  

β) Αντικειµενική δαπάνη σε περιοχές µε τιµή ζώνης µέχρι 2.799,00 ευρώ ανά τ.µ.  

*για τον πίνακα βλ. συνηµµένο αρχείο* 

γ) Αντικειµενική δαπάνη σε περιοχές µε τιµή ζώνης από 2.800,00 µέχρι 4.999,00 ευρώ ανά τ.µ. (Προσαύξηση 

κατά 40%) 

*για τον πίνακα βλ. συνηµµένο αρχείο* 

γ) Αντικειµενική δαπάνη σε περιοχές µε τιµή ζώνης πάνω από 5.000,00 ευρώ ανά τ.µ. (Προσαύξηση κατά 70%) 

*για τον πίνακα βλ. συνηµµένο αρχείο* 

2.1.1.1. Επισηµάνσεις 

α) Αν η κατοικία µισθώνεται ορισµένους µήνες µέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειµενικής δαπάνης 

διαβίωσης θα επιµερίζονται µε βάση τους µήνες που διαρκεί η µίσθωση.  
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β) Προκειµένου για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισµός της ετήσιας δαπάνης 

διαβίωσης που προκύπτει από αυτές, σε τρεις µήνες το έτος.  

γ) ∆εν υπολογίζεται ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειµένου 

για κατοικίες που παραµένουν κενές για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών, απαιτείται η προσκόµιση 

φωτοαντίγραφων λογαριασµών της ∆.Ε.Η. ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασµοί ύδρευσης, 

κοινοχρήστων κ.λπ.) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπ’ όψιν διάστηµα.  

δ) Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1135/4.10.2010 έγινε δεκτό ότι δεν υπολογίζεται αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης για 

δευτερεύουσες κατοικίες που µισθώνουν µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους. 

ε) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται µε βάση 

τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιµερισµός της, µεταξύ των συνιδιοκτητών, µε 

βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.  

Προσοχή: ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας µιας κατοικίας (π.χ. από δύο συνιδιοκτήτες όπου ο 

ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειµένου ο τελευταίος να χρησιµοποιήσει την 

κατοικία στο σύνολό της), η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια 

της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιµοποιεί την κατοικία αυτή. 

2.1.2. Επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης 

Ο προσδιορισµός της δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης πραγµατοποιείται 

ανάλογα µε τα κυβικά του αυτοκινήτου. 

*για τον πίνακα 9 "Αντικειµενική δαπάνη επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης", βλ. συνηµµένο αρχείο* 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν 

πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ηµεδαπό φορέα που έχει αρµοδιότητα να εκδίδει 

τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασµένα 

για κινητικά αναπήρους σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. (3) 

Στις περιπτώσεις εταιριών οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµων ή αστικών, 

καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, οι οποίες έχουν στην κυριότητα 

ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά 

λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη: 

α) Των οµόρρυθµων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθµων, εταίρων ή κοινωνών ή µελών της κοινοπραξίας φυσικών 

προσώπων, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία, προκειµένου περί 

οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία. 

β) Των φυσικών προσώπων, µελών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών, κατά το 

ποσοστό συµµετοχής του καθενός στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης, όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι 

εταίροι της. 

γ) Των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών 

κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης. 
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δ) Των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, διοικητών ανωνύµων εταιριών και προέδρων των 

διοικητικών συµβουλίων τους, επιµεριζόµενη ισοµερώς µεταξύ τους. 

Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή αστικών 

εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νοµικά πρόσωπα, η αντικειµενική δαπάνη που 

προκύπτει µε βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους 

λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που µετέχουν σε αυτά τα νοµικά πρόσωπα.  

Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά υποχρεούνται σε υποβολή 

δήλωσης µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 107 του Ν. 2238/1994, καθώς και για τις αλλοδαπές 

επιχειρήσεις, το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτει µε βάση αυτοκίνητα αυτής της 

περίπτωσης, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, 

υποκαταστήµατος ή πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστηµένου στην Ελλάδα, βαρύνει το 

πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή 

προΐσταται του γραφείου ή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου. 

Η αντικειµενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής ή 

κατοικίας τους και δεν µπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία να είναι ανώτερη από τη 

µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας.  

Αν ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα προστατευόµενα µέλη είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαµβάνεται υπόψη 

για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης.  

Η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του οποίου κύριος ή 

κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη του γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα και 

αν αυτός έχασε τη γονική µέριµνα, του άλλου γονέα.  

Αν αποκτηθεί ή µεταβιβασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του 

έτους, η αντικειµενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι µήνες κυριότητας ή κατοχής του 

αυτοκινήτου. ∆ιάστηµα µεγαλύτερο από 15 ηµέρες λογίζεται ως ολόκληρος µήνας. (4) 

Αν µεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη του 

ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από τους συµβαλλοµένους. (5)  

Προκειµένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που 

χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισµό της 

ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης λαµβάνεται υπ’ όψιν το αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη.  

Προσοχή: Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή µικτής 

χρήσης, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθωτή 

τους. 

* Αν ο κυβισµός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1.240, 1.290 κ.ε.) τότε θα γίνεται 

στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (Μέχρι 50 κ.ε. προς την αµέσως προηγούµενη και πάνω 

από 50 κ.ε. προς την αµέσως επόµενη). 
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* ∆εν προβλέπονται µειώσεις της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης για αυτοκίνητα που αγοράζονται από τον 

Ο.∆.∆.Υ., για αυτοκίνητα που ανήκουν στην κυριότητα φορολογουµένου για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα έτη 

και αυτός έχει ηλικία πάνω από εξήντα έτη και αποκτά αποκλειστικά εισόδηµα από συντάξεις ή από 

ιδιοκατοίκηση, καθώς και για αυτοκίνητα που εισάγονται από την αλλοδαπή µε µειωµένους δασµούς, φόρους ή 

τέλη λόγω µετοικεσίας. 

* Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης δεν εφαρµόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που 

διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασµένα για κινητικά 

ανάπηρους, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 

* Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που 

προκύπτει από τα προς πώληση οχήµατα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη 

∆.Ο.Υ., δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της 

επιχείρησης. (6)  

2.1.3. Ιδιωτικά σχολεία 

*για τον πίνακα 10 "Αντικειµενική δαπάνη ιδιωτικών σχολείων", βλ. συνηµµένο αρχείο*  

Προσοχή: Στην περίπτωση διαζευγµένων γονέων όπου άλλος γονέας βαρύνεται µε τα τέκνα και άλλος 

καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα 

που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές. 

2.1.4. Βοηθητικό προσωπικό 

*για τον πίνακα 11 "Αντικειµενική δαπάνη βοηθητικού προσωπικού", βλ. συνηµµένο αρχείο*  

Προσοχή: Η αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται όταν ο φορολογούµενος απασχολεί έναν µόνο οικιακό 

βοηθό, ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει, έχει αναπηρία 67% και πάνω από 

διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόµο 

2.1.6. Ανεµόπτερα - Αεροσκάφη - Ελικόπτερα 

2.1.6.1. Ανεµόπτερα 

Για τα ανεµόπτερα η ετήσια αντικειµενική δαπάνη ορίζεται στις 8.000,00 ευρώ. 

Προσοχή: Το ποσό αυτό δεν µειώνεται λόγω ακινησίας ή παλαιότητας λόγω απουσίας σχετικής πρόβλεψης στο 

νόµο. 

2.1.6.2. Υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές 

Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του 

υπ’ αριθµόν ∆2/26314/8802/27.7.2010 κανονισµού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών µηχανών (Φ.Ε.Κ. 

1360/Β’), η ετήσια αντικειµενική δαπάνη ορίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ. (7) 

Προσοχή: Ισχύει από 1.1.2011 και µετά, (∆ηλώσεις οικονοµικού έτους 2012 και εποµένων). 
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2.1.6.3. Αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα 

Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη 

διαµορφώνεται στο ποσό των 65.000,00 ευρώ για τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που 

προσαυξάνεται µε το ποσό των 500,00 ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους 150. 

Προσοχή: Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν µειώνεται λόγω ακινησίας ή παλαιότητας λόγω απουσίας σχετικής 

πρόβλεψης στο νόµο. 

2.1.6.4. Αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) 

Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET), η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαµορφώνεται στο ποσό των 200,00 

ευρώ για κάθε λίµπρα ώθησης. 

Προσοχή: Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν µειώνεται λόγω ακινησίας ή παλαιότητας λόγω απουσίας σχετικής 

πρόβλεψης στο νόµο. 

2.1.6.5. Ελικόπτερα 

Για ελικόπτερα, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαµορφώνεται στο ποσό των 65.000,00 ευρώ για τους 150 

πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται µε το ποσό των 500,00 ευρώ για κάθε ίππο πάνω 

από τους 150. 

Προσοχή: Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν µειώνεται λόγω ακινησίας ή παλαιότητας λόγω απουσίας σχετικής 

πρόβλεψης στο νόµο. 

2.1.7. Κολυµβητικές δεξαµενές (Πισίνες) 

*για τον πίνακα 12 "Αντικειµενική δαπάνη κολυµβητικών δεξαµενών" βλ. συνηµµένο αρχείο*  

Παρατηρήσεις 

α) Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν και όταν η δεξαµενή είναι συναρµολογούµενη αφού ο νόµος δεν κάνει καµία 

διάκριση. 

β) Προκειµένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήµατα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειµενική 

δαπάνη διαβίωσης επιµερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων µε βάση τα χιλιοστά κάθε διαµερίσµατος στο 

οικόπεδο. 

2.1.8. Ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης 

Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου ορίζεται σε 3.000,00 ευρώ προκειµένου για τον 

άγαµο και σε 5.000,00 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγµατικό ή 

τεκµαρτό εισόδηµα. (8) 

∆ιευκρίνιση 
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Το Υπουργείο Οικονοµικών µε το υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου ∆12/1036037/ ΕΞ /4.3.2011 έγγραφό του διευκρίνισε 

ότι, το ελάχιστο ετήσιο κόστος διαβίωσης ορίσθηκε από τον νοµοθέτη, στο ποσό των 3.000,00 για τον άγαµο και 

5.000,00 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση και τα οποία αυτά ποσά προστίθενται στις λοιπές 

ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες. 

2.1.9. Αµφισβήτηση ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης 

Ο φορολογούµενος µπορεί να αµφισβητήσει την ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης. 

*για τον πίνακα 13 "Φορολογούµενοι που µπορούν να αµφισβητήσουν την ετήσια αντικειµενική δαπάνη 

διαβίωσης", βλ. συνηµµένο αρχείο 

Παρατηρήσεις 

α) Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αµφισβήτησης, ο φορολογούµενος υποχρεούται να 

υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών του. Ο 

προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του 

φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί και 

τα αποδεικτικά στοιχεία. 

β) Στις περιπτώσεις όσων υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις και όσων συγκατοικούν 

µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής 

δαπάνης και της πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής 

δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.  

γ) Προκειµένου για αντικειµενικές δαπάνες των τέκνων, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης καταλογίζεται σε 

εκείνον τον γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα.  

2.1.10. Ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης συνταξιούχων άνω των 65 ετών 

Οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 2238/1994, προκειµένου 

για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό 

30%. 

2.2. ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) 

2.2.1. Γενικά 

Οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων οι οποίες προσδιορίζουν φορολογητέο εισόδηµα (τεκµήριο) είναι: 

*για τον πίνακα 14 " ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων", βλ. συνηµµένο αρχείο* 

2.2.2. Χρήσιµες επισηµάνσεις 

α) ∆εν εφαρµόζεται το τεκµήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που αφορά αγορά ή χρονοµεριστική ή 

χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης για πράξεις που 

διενεργήθηκαν από την 17.12.2010 έως και την 31.12.2013. (9) 
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β) Καταργήθηκαν από 1.1.2010 και µετά, τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της περίπτωσης στ’ του άρθρου 17 του Ν. 

2238/1994. (10) 

Κατά συνέπεια από 1.1.2010 και µετά, καταργήθηκαν: 

αα) Η απαλλαγή από το τεκµήριο της καταβολής των τόκων ή χρεολυσίου κατά περίπτωση, για αγορά κατοικίας. 

ββ) Η απαλλαγή από το τεκµήριο της καταβολής του τοκοχρεολυσίου για αγορά εξοπλισµού γεωργικής 

επιχείρησης. 

γγ) Η απαλλαγή από το τεκµήριο της καταβολής του τοκοχρεολυσίου για αγορά οικοπέδου από επιτηδευµατίες 

που ασκούν ατοµική επιχείρηση και ασχολούνται επαγγελµατικά µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών. 

γ) Έπαψε να ισχύει, από 23.4.2010 και µετά, η απαλλαγή από το τεκµήριο της χορήγησης δανείων προς εταιρίες 

ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα µέλη ή τους µετόχους των. (11) 

Προσοχή: Προς αποφυγή καταστρατηγήσεων µε την ΠΟΛ. 1135/4.10.2010 έγινε δεκτό, ότι περιλαµβάνονται και 

οι χρηµατικές διευκολύνσεις προς τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα. Αντίθετα, δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν τα 

οµολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις. 

2.3. Θέµατα που αφορούν τις αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης και τις δαπάνες απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων 

2.3.1. Μη εφαρµογή των αντικειµενικών δαπανών διαβίωσης και των δαπανών απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρµόζονται: 

α) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης 

αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. 

β) Προκειµένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή ηµεδαπό προσωπικό που 

διαµένει µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του 

Α.Ν. 89/1967, του Α.Ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, για το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής 

δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας. 

γ) Προκειµένου για επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας 

του άρθρου 45 του Ν. 2859/2000, για την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών 

αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για µεταπώληση µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 2859/2000, εφ’ 

όσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατος έχουν παραµείνει στη 

∆.Ο.Υ. στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση µεταπώλησης µέχρι και την 

ηµεροµηνία µεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν κυκλοφόρησε 

παράνοµα. Για τις µεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 µέχρι 

και 14 του άρθρου 81. Οι µεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω 

αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος. Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης 

αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση 



www.sate.gr 

 19

οχήµατα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη ∆.Ο.Υ., σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. 

Οι διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου έχουν εφαρµογή για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και µετά. 

(12) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή αυτής της περίπτωσης. 

δ) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας 

ή κατοχής µονίµων κατοίκων εξωτερικού. 

ε) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εµπορική ή 

γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. Στην έννοια του πάγιου εξοπλισµού περιλαµβάνονται µηχανήµατα, 

υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας 

χρήσης καθώς και επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, µοτοποδήλατα, µοτοσυκλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλµατος. 

στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασµένων για πρόσωπα που 

παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 67%. (13) 

ζ) Οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 16 προκειµένου για συνταξιούχους 

οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό 30%. 

η) Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην αλλοδαπή, εφ’ όσον 

δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα. (14) 

2.3.2. Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει 
απαλλαγεί από το φόρο 

Για τον προσδιορισµό κάθε χρόνο, του κεφαλαίου που µπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούµενος, από τα 

πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν υπαχθεί σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις ή σε αυτοτελή φορολογία µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων ή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου) ή νόµιµα 

έχουν απαλλαγεί της φορολογίας (π.χ. υπεραξία από την εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων), καθώς και 

από τα χρηµατικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’, ε’, στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 

2238/1994 (χρηµατικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδηµα, χρηµατικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση 

περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγµατος µη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών για τα οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί 

µέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη), καθώς και από οποιαδήποτε άλλο 

ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί π.χ. αποζηµίωση αγροτικών ζηµιών λόγω καταστροφής της 

καλλιέργειας (δεν υπάγονται οι επιχορηγήσεις που λαµβάνει ο φορολογούµενος λόγω υπαγωγής σε αναπτυξιακό 

νόµο για πραγµατοποίηση επενδύσεων) εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17 του Ν. 

2238/1994.  

Κατά ρητή διατύπωση του νόµου, τα αρνητικά εισοδήµατα (ζηµίες) πρέπει να συµψηφίζονται µε τα θετικά και η 

αφαίρεση των δαπανών που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17 του Ν. 2238/1994 θα γίνεται έστω και αν ο 

φορολογούµενος εξαιρείται από αυτά (π.χ. ανάπηρος για τη δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου, που απαλλάσσεται 

από τα τέλη κυκλοφορίας, αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασµένου από πρόσωπο µε κινητική 

αναπηρία άνω του 67%).  
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Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 του Ν. 2238/1994 ή αυτές που υπάρχουν είναι 

µικρότερες των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου για άγαµο, διαζευγµένο ή χήρο και των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου 

για συζύγους, κατά τον προσδιορισµό κεφαλαίου προηγούµενων ετών θα αφαιρούνται ποσά που θα 

προσδιορίζονται µε βάση την κοινωνική, οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και τις 

αποδεδειγµένες δαπάνες διαβίωσης. Τα ποσά αυτά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερα των 

3.000,00 και 5.000,00 αντίστοιχα. 

Προσοχή: Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις της 

ίδιας παραγράφου τα µειώνει και το υπόλοιπο που προκύπτει είναι αυτό που περιορίζει ή καλύπτει τη συνολική 

ετήσια δαπάνη (π.χ. τα έσοδα από την πώληση µετοχών ή ακινήτων πρέπει να είναι µειωµένα µε το κόστος 

αγοράς τους αν είχαν αγοραστεί, ή µε το φόρο δωρεάς αν είχαν αποκτηθεί από δωρεά κ.λπ.).  

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόστος απόκτησης των εσόδων αυτών είχε ληφθεί υπ’ όψιν ως 

τεκµήριο κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους που καταβλήθηκε και ο φορολογούµενος επικαλείται 

ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.  

Παράδειγµα (Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1135/4.10.2010) 

Αν ένας φορολογούµενος πουλάει τη χρήση 2010 ένα ακίνητο το οποίο είχε αγοράσει τη χρήση 2005 και 

επικαλείται το έσοδο από την πώληση του ακινήτου για την κάλυψη ή τον περιορισµό της συνολικής ετήσιας 

δαπάνης, θα πρέπει από το έσοδο της πώλησης να αφαιρέσει το κόστος αγοράς του ακινήτου, εκτός αν η αγορά 

του ακινήτου αποτέλεσε την χρήση 2005 που αγοράστηκε τεκµήριο και ο φορολογούµενος επικαλείται εκτός από 

το έσοδο της πώλησης και ανάλωση κεφαλαίου προηγουµένων ετών στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το έτος 

2005. 

2.3.3. ∆ικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκοµίζουν οι φορολογούµενοι κάτοικοι Ελλάδας που 
αποκτούν µερίσµατα που καταβάλλονται από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων µε ξένη σηµαία 

Αναφορικά µε τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκοµίζουν οι φορολογούµενοι κάτοικοι Ελλάδας που 

αποκτούν µερίσµατα που καταβάλλονται από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων µε ξένη σηµαία, στην 

περίπτωση που τα πλοία τελούν υπό τη διαχείριση ή εκµετάλλευση γραφείων που έχουν εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1135/4.10.2010 υπενθυµίζεται 

ότι, τα δικαιολογητικά αυτά που πρέπει να συνυποβάλλονται, µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, είναι τα 

ακόλουθα: (15) 

α) Βεβαίωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του 

φορολογούµενου ως µετόχου της εταιρίας, το καταβληθέν σε αυτόν µέρισµα και το όνοµα του πλοίου, από την 

εκµετάλλευση του οποίου χορηγείται το σχετικό µέρισµα. 

β) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 

27/1975, του γραφείου ή του υποκαταστήµατος της αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχείρησης, που ασχολείται 

αποκλειστικά µε τη διαχείριση, εκµετάλλευση ή ναύλωση του πλοίου. 

*για τον πίνακα 15 "Ποσά που αφαιρούνται από το εισόδηµα για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου που 
µπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούµενος", βλ. συνηµµένο αρχείο* 
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2.3.4. Ποσά εισοδήµατος που προσαυξάνονται όταν υφίσταται διαφορά εισοδήµατος οφειλόµενη σε 
αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης ή/και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του οικονοµικού 
έτους 2014 

Η διαφορά του εισοδήµατος που δηλώθηκε από το φορολογούµενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους 

βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους, των 

άρθρων 16 και 17 του Ν. 2238/1994 (ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης και δαπάνης απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων), προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. 

κατά το ίδιο οικονοµικό έτος, του φορολογούµενου ή της συζύγου του της πηγής από την οποία δηλώνονται τα 

µεγαλύτερα εισοδήµατα και, αν δεν δηλώνεται εισόδηµα από καµία κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδηµα 

από µισθωτές υπηρεσίες. (16) 

Ειδικότερα στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1085/20.3.2014 αναφέρεται ότι, στην περίπτωση που δηλώνονται εισοδήµατα 

από περισσότερες πηγές προσαυξάνει τα εισοδήµατα της πηγής από την οποία δηλώνονται τα µεγαλύτερα 

εισοδήµατα ήτοι τα εισοδήµατα : 

α) Από µισθωτή εργασία εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από µισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή 

εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του προκύπτει από µισθωτή εργασία ή/και συντάξεις. 

β) Από ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από ατοµική 

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του προκύπτει από ατοµική 

επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. 

γ) Από µισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες (εκτός των κινητών αξιών που µε την παρακράτηση φόρου 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση) εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από µισθώσεις ακινήτων 

και από κινητές αξίες ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του προκύπτει από µισθώσεις ακινήτων 

και από κινητές αξίες. 

δ) Από επιχειρηµατική δραστηριότητα εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του προκύπτει από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. 

ε) Αν δεν δηλώνεται εισόδηµα από καµία κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται ως εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες.  

Προσοχή: Στις περιπτώσεις στις οποίες δηλώνεται µόνο ζηµιά από ατοµική επιχείρηση ή από ελευθέριο 

επάγγελµα και δεν δηλώνεται εισόδηµα από καµία άλλη κατηγορία τότε το φορολογητέο εισόδηµα που προκύπτει 

λόγω αντικειµενικών δαπανών φορολογείται ως εισόδηµα από ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. 

Στις περιπτώσεις που προκύψει διαφορά λόγω αντικειµενικών δαπανών και προκειµένου να προσδιορισθεί η 

πηγή και να επιβληθεί προσαύξηση, εξετάζεται χωριστά το εισόδηµα του κάθε συζύγου. 

2.3.5. Προσδιορισµός κεφαλαίου προηγουµένων ετών 

2.3.5.1. Έννοια συνολικού κεφαλαίου (φορολογικά αποταµιεύµατα) 
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Oπως έχει γίνει δεκτό µε το υπ’ αριθµόν 1087172/1642/Α0012/25.10.2005 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών, τα έτη που επικαλείται ο φορολογούµενος για ανάλωση κεφαλαίου πρέπει να είναι συνεχόµενα και 

να φθάνουν µέχρι το προηγούµενο του κρινόµενου έτους. Το θετικό αλγεβρικό άθροισµα των ετών αυτών θα 

αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο που σχηµατίστηκε αυτά τα έτη. Συνεπώς, κατά το σχηµατισµό κεφαλαίου 

προηγούµενων ετών τα τυχόν αρνητικά υπόλοιπα κάθε έτους συµψηφίζονται µε τα θετικά και στην περίπτωση 

που το τελικό αλγεβρικό άθροισµα είναι αρνητικό, δεν αποµένει κεφάλαιο προς επίκληση. (17) 

2.3.5.2. Υποβολή εκπρόθεσµης συµπληρωµατικής δήλωσης για τη δήλωση ποσού από πώληση 
ακινήτων και αυτοτελώς φορολογούµενων τόκων στο επόµενο µη παραγεγραµµένο οικονοµικό έτος (18) 

α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994, η κοινοποίηση φύλλων 

ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ίδιου νόµου, δεν µπορεί να γίνει µετά την πάροδο πενταετίας από 

το τέλος του έτους, µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου 

για επιβολή του φόρου παραγράφεται µετά την πάροδο της πενταετίας. 

β) Με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι η 

προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίου καλύπτεται και µε ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί 

κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο. Επίσης, ορίζεται και ο τρόπος υπολογισµού 

αυτού του κεφαλαίου. 

γ) Σύµφωνα µε την Ε10838/ΠΟΛ. 147/6.8.1984 διαταγή του Υπουργείου Οικονοµικών, οι συµπληρωµατικές 

δηλώσεις που συµπληρώνουν ποσά του πίνακα 6 (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία) στο έντυπο της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος, δεν συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή δαπάνης ή προσδιοριστικού της 

δαπάνης στοιχείο και κατά συνέπεια, η δυνατότητα υποβολής αυτών είναι η οριζόµενη προθεσµία για την 

υποβολή των συµπληρωµατικών δηλώσεων. (19) 

Με τα έγγραφα του Υπουργείου Οικονοµικών Με Αρ. Πρωτ. 1045025/856/Α0012/9.5.2007 και 

1074403/2002/Α0012/11.11.2004 έγινε δεκτό ότι, για την κάλυψη τεκµαρτής δαπάνης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν κεφάλαια προηγούµενων ετών που σχηµατίστηκαν µεταξύ άλλων και από ποσό από πώληση 

περιουσιακού στοιχείου, καθώς και από τόκους καταθέσεων αντίστοιχα. 

Προσοχή: Εάν τα ποσά αυτά δεν έχουν δηλωθεί στο οικείο οικονοµικό έτος, µπορεί ο φορολογούµενος να τα 

δηλώσει στο τελευταίο µη παραγεγραµµένο οικονοµικό έτος. 

Ερώτηµα 

Αν δεν έχει δηλωθεί το τίµηµα από πώληση ακινήτου που έγινε το έτος 1990 και εισπράχθηκε τα έτη 1991 και 

1992 καθώς και αυτοτελώς φορολογούµενους τόκους που αποκτήθηκαν τα έτη 1994, 1995 και 1996, τα ποσά 

µπορούν να δηλωθούν τώρα, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν τα ποσά αυτά για κάλυψη µελλοντικών 

τεκµηρίων ; 

Απάντηση 

Για την κάλυψη µελλοντικής τεκµαρτής δαπάνης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τη µορφή κεφαλαίου 

προηγούµενων ετών τα ποσά από την πώληση περιουσιακού στοιχείου που εισπράχθηκε τα έτη 1991 και 1992, 

καθώς και τα ποσά από τόκους καταθέσεων των ετών 1993, 1994, 1995 και 1996, εφ’ όσον αυτά δηλωθούν µε 
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συµπληρωµατική δήλωση στο τελευταίο µη παραγεγραµµένο οικονοµικό έτος, δηλαδή στο 2001, το οποίο 

παραγράφεται στις 31.12.2012. 

Επισηµαίνεται ότι, στη συµπληρωµατική αυτή δήλωση δεν επιβάλλεται το πρόστιµο του άρθρου 4 του Ν. 

2523/1997, δεδοµένου ότι µε την παράλειψη δήλωσης αυτών στην αρχική δήλωση δεν παραβιάστηκε κάποια 

φορολογική διάταξη. (20) 

Προσοχή: Το θέµα ως πραγµατικό, εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ., ο οποίος 

θα ελέγξει τον υπολογισµό του κεφαλαίου προηγούµενων οικονοµικών ετών, καθώς και τη µη ανάλωση του για 

κάλυψη τεκµηρίου κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη. Ειδικότερα για τους τόκους, πρέπει να εξετάσει αν 

µπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη δαπάνης, δεδοµένου ότι αν πρόκειται για αυτοτελώς 

φορολογούµενους τόκους, θα πρέπει να προκύπτει ότι θα έχουν πιστωθεί ή αναληφθεί, δηλαδή θα έχουν 

εισπραχθεί πριν από την πραγµατοποίηση της δαπάνης 

2.3.5.3. Η διατροφή που καταβάλλει ο γονέας στο ανήλικο τέκνο δεν αναγράφεται στη δήλωση του γονέα 
µε τον οποίο συνοικεί και τον βαρύνει 

Σύµφωνα µε το έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών µε Αρ. Πρωτ.: 1019911/374/Α0012 /25.4.2007 η διατροφή 

που καταβάλλει ο γονέας στο ανήλικο τέκνο δεν αναγράφεται στη δήλωση του γονέα µε τον οποίο συνοικεί και τον 

βαρύνει. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι η διατροφή 

που καταβάλλεται στον σύζυγο ή στη σύζυγο, η οποία επιδικάστηκε σε αυτούς ή συµφωνήθηκε µε 

συµβολαιογραφική πράξη φορολογείται ως εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων. Αντίθετα, το 

ποσό που καταβάλλεται σε τέκνα από οποιαδήποτε αιτία, δεν θεωρείται εισόδηµά τους και δεν υπάρχει 

υποχρέωση δήλωσής του. 

Η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο άγαµο τέκνο µε δικαστική απόφαση κ.λπ. δε λαµβάνεται υπόψη για 

τον προσδιορισµό του εισοδήµατος το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το τέκνο προκειµένου να θεωρείται 

προστατευόµενο µέλος του γονέα µε τον οποίο συνοικεί και τον βαρύνει (σχετικό το άρθρο 7 του Ν. 2238/1994). 

Από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις δεν προβλέπεται έκπτωση, από το εισόδηµα του γονέα, του ποσού της 

διατροφής που καταβάλλει στο ανήλικο τέκνο του. 

Το ποσό αυτό προέρχεται από εισόδηµα ή από οποιοδήποτε άλλο έσοδο του γονέα που το καταβάλλει το 

δηλώνει αυτός στη δήλωση του και φορολογείται κατά περίπτωση και εποµένως, δεν µπορεί να γίνει χρήση για 

φορολογικούς σκοπούς του ποσού της διατροφής από άλλο φορολογούµενο (τέκνο ή πρώην σύζυγο). 

Yστερα από τα παραπάνω, η διατροφή που καταβάλλει ο γονέας στο ανήλικο τέκνο δεν αναγράφεται στη δήλωση 

του γονέα µε τον οποίο συνοικεί και τον βαρύνει συνεπώς δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µείωση ή µηδενισµό 

προκύπτουσας προστιθέµενης διαφοράς τεκµηρίων. 

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων 

3.1. Γενικά 

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήµατα άνω 

των 12.000,00 ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 

2014 και δηλώνονται µε τις δηλώσεις των οικονοµικών ετών 2011 έως και 2015. 



www.sate.gr 

 24

*για τον πίνακα 16 "Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων", βλ. 
συνηµµένο αρχείο* 

Επισηµάνσεις 

α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 4024/2011 προστέθηκαν νέοι παράγραφοι 6,7,8 και 

9 στο άρθρο 29 του Ν. 3986/2011. Ειδικότερα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του Ν. 

3986/2011 ορίζεται, ότι στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι 

συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε 

σχέση µίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή µε σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου 

χρόνου, οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εµπορικά 

πλοία και µε εξαίρεση τους µισθούς, συντάξεις και την πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι 

ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε 

ποσοστό το 80%,(21) διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες 

συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου.  

Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται µε συντελεστή µετά από προηγούµενη αναγωγή 

του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της αµοιβής που ορίζεται µε άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό 

εισόδηµα που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011. Για την απόδοση των ποσών 

αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 4 του άρθρου 59 του Ν. 

2238/1994, όπως ισχύουν. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 ορίζεται, ότι τα ανωτέρω εφαρµόζονται για 

εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2012 µέχρι και 31.12.2014. 

Προσοχή: Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 ορίζεται, ότι η ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ή από το 

φόρο της κλίµακας του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994. 

β) Με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Ν. 4024/2011 αντικαταστάθηκε το 

τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011. Με τις διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου 

ορίζεται, ότι εξαιρούνται (από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011) και δεν 

προσµετρούνται τα εισοδήµατα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που 

παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και άνω, τα εισοδήµατα της παραγράφου 1 του 

άρθρου 14 (αποζηµιώσεις απολυοµένων) και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν. 

2238/1994 (εφ’ άπαξ παροχή από τα ταµεία προνοίας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, εφάπαξ δηµοσίων 

υπαλλήλων κ.λπ.). 

γ) Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994 όπως αυτό 

προστέθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν. 4024/2011 ορίζεται, ότι ειδικά για τις 

διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 2014 στην ίδια βεβαίωση (αποδοχών), αναγράφονται και τα παρακρατούµενα 

ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

3.2. Εισοδήµατα στα οποία επιβάλλεται η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης των φυσικών προσώπων 

3.2.1. Γενικά 



www.sate.gr 

 25

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

επιβάλλεται σε όλα τα εισοδήµατα, ακόµη και τα απαλλασσόµενα, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται 

στις εν λόγω διατάξεις. (22) 

Oσα από τα επιδόµατα - βοηθήµατα αποτελούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 εισόδηµα, ακόµη κι 

αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά στους κωδικούς 659 ή 660 της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1) µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994 

όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4110/2013 και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.  

3.2.2. Παροχές, επιδόµατα, βοηθήµατα που υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

Στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1149/20.6.2013 ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις του Ν. 

2238/1994 και ειδικότερα σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6, αποτελούν εισόδηµα απαλλασσόµενο της 

φορολογίας οι συντάξεις αναπήρων πολέµου, το εξωιδρυµατικό επίδοµα, η ισόβια σύνταξη, το επίδοµα 

πολύτεκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας.  

Κατά συνέπεια τα εν λόγω εισοδήµατα συναθροίζονται µε τυχόν άλλα εισοδήµατα του υπόχρεου και επί του 

συνόλου επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων. 

3.2.3. Παροχές, επιδόµατα, βοηθήµατα που δεν υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1149/20.6.2013, όσα επιδόµατα - βοηθήµατα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά 

εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήµατος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιµετώπιση και κάλυψη 

συγκεκριµένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς οµάδες φορολογούµενων, δίδονται χωρίς 

αντάλλαγµα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στους 

κωδικούς 659 – 660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και συνεπώς δεν τίθεται θέµα επιβολής εισφοράς.  

Προσοχή: Ενδεικτικά παραδείγµατα επιδοµάτων που σύµφωνα µε την θέση της ∆ιοίκησης δεν αποτελούν 

εισόδηµα, είναι το διατροφικό επίδοµα, το επίδοµα τυφλότητας, το επίδοµα τοκετού, τα επιδόµατα 

λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κ.λπ. 

3.2.4. Κωδικοί του πίνακα 6 λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος επί του οποίου 
θα υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1223/13.10.2011 έχει διευκρινισθεί ότι, από τον Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος, οι κωδικοί που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος επί του οποίου θα 

υπολογίζεται η ειδική εισφορά, είναι οι 659 - 660, 661 - 662, 431 - 432, 433 - 434, 305 - 306. Επισηµαίνεται ότι, 

επειδή για το οικονοµικό έτος 2014 οι τόκοι καταθέσεων ηµεδαπής προέλευσης θα δηλώνονται στους κωδικούς 

667 - 668 και αυτοί οι κωδικοί θα λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος επί του οποίου θα 

υπολογίζεται η ειδική εισφορά. 

4. Τέλος επιτηδεύµατος 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 επιβλήθηκε ετήσιο τέλος επιτηδεύµατος σε 

επιτηδευµατίες φυσικά και νοµικά πρόσωπα. 
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Προσοχή: Για τις αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρίες καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδηµά τους 

προέρχεται από ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα και έχουν έγγραφη σύµβαση µε 

µέχρι 3 φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό 

ή/και νοµικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύµατος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το 

οικονοµικό έτος 2012. 

*για τον πίνακα 17 "Ετήσιο τέλος επιτηδεύµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (Εισοδήµατα 
οικονοµικών ετών 2013 και εποµένων)", βλ. συνηµµένο αρχείο* 

Εξαιρέσεις από το τέλος 

α) Οι εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά µε 

πληθυσµό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. 

β) Ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες για τα πρώτα 5 έτη άσκησης της δραστηριότητάς 

τους, από την πρώτη έναρξη εργασιών 

γ) Οι περιπτώσεις ατοµικών επιχειρήσεων εφ’ όσον για τον επιτηδευµατία υπολείπονται τρία έτη από το έτος της 

συνταξιοδότησής του, (Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας) 

Προσοχή: Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1247/12.12.2011, το τέλος επιτηδεύµατος δεν επιβάλλεται ειδικά σε 

περίπτωση διακοπής των εργασιών του εργοταξίου επιχείρησης εκτέλεσης τεχνικών έργων. 

5. Λοιπά θέµατα που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων του οικονοµικού έτους 
2014 

5.1. Φορολογική αντιµετώπιση ανείσπρακτων δεδουλευµένων αποδοχών 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της 

παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Ν. 2238/1994 µε το οποίο ορίστηκε ότι, ειδικά, για τις ανείσπρακτες 

δεδουλευµένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 που εισπράττει καθυστερηµένα ο δικαιούχος σε 

έτος µεταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και ακόµα και αν έγινε επίσχεση εργασίας από 

τους µισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος 

στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριµένα στην ετήσια βεβαίωση 

αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 4110/2013, η ισχύς της ανωτέρω διάταξης παρατάθηκε 

και για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2012 (∆ηλώσεις οικονοµικού 

έτους 2013).  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 της υποπαραγράφου Β.2. του νόµου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», η ισχύς της ανωτέρω 

διάταξης παρατάθηκε και για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2013 

(∆ηλώσεις οικονοµικού έτους 2014). 

5.2. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων (23) 
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α) Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 

(Υποκείµενο του φόρου), ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση 

εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και εφόσον 

δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούµενους του άρθρου 7 (Φορολογία των 

εισοδηµάτων των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων).  

β) Οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί εγγράφως από τον αρµόδιο Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. για το λόγο αυτό, έχει 

υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση. (24)  

γ) Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδηµα που προκύπτει στην 

Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 2238/1994, ανεξάρτητα αν εµπίπτουν στην 

απαλλαγή της περίπτωσης η’ του άρθρου 18 του ίδιου νόµου. (25)  

Προσοχή: Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους δήλωση, στην 

οποία αναγράφεται η ζηµία που προέκυψε στο ίδιο οικονοµικό έτος, του στερεί το δικαίωµα συµψηφισµού, που 

ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994. 

5.2.1. Ποια φυσικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

Μετά τις αλλαγές που έγιναν µε το Ν. 4110/2013, υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

φυσικών προσώπων (το γνωστό έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον: 

α) Έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν είναι 

προστατευόµενο µέλος. Προστατευόµενα µέλη είναι: 

α1) Ο σύζυγος ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούµενο εισόδηµα. 

α2) Τα ανήλικα άγαµα τέκνα, δηλαδή αυτά που δεν έχουν συµπληρώσεις το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αν όµως 

αυτά τα τέκνα έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρούνται 

προστατευόµενα µέλη παρατείνεται µέχρι και δύο έτη, δηλαδή µέχρι να συµπληρωθεί το 20ο έτος, εφόσον κατά 

τα έτη αυτά και είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.  

α3) Τα ενήλικα άγαµα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε 

αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν 

δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στο εσωτερικό. Αν όµως αυτά τα παιδιά έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους το 

χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόµενα µέλη παρατείνεται µέχρι και δύο έτη, δηλαδή µέχρι 

να συµπληρωθεί το 27ο έτος, εφόσον κατά τα έτη αυτά και είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. 

α4) Τα άγαµα τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

α5) Τα τέκνα που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 

67% και πάνω.  

α6) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων. 

α7) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαµοι ή διαζευγµένοι ή τελούν σε κατάσταση 

χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα 67% και πάνω. 
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α8) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και µητέρα, συγγενείς µέχρι τον τρίτο βαθµό οποιουδήποτε από τους 

συζύγους. 

Προσοχή: Τα πρόσωπα αυτά, εκτός του ή της συζύγου που δεν αποκτά εισόδηµα, θεωρείται ότι βαρύνουν το 

φορολογούµενο εφόσον συνοικούν µε αυτόν και το ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό και 

απαλλασσόµενο εισόδηµα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ευρώ ή το ποσό των 6.000,00 ευρώ αν 

αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, µε εξαίρεση τα ακόλουθα εισοδήµατα: (26)  

i) Tο τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς 

αντάλλαγµα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς µε αυτόν µέχρι το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος.  

ii) Tα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό 

εισόδηµα του γονέα.  

iii) Τα έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο µε δικαστική απόφαση ή ύστερα από συµφωνία που 

καταρτίστηκε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο.  

iv) το εξωιδρυµατικό επίδοµα και τα προνοιακά επιδόµατα που χορηγούνται σε άτοµα µε διάφορες αναπηρίες. 

β) Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης: 

β1) Για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, 

β2) Αν έχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπάγονται στα τεκµήρια διαβίωσης (σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη 

αναψυχής κ.λπ.) ή έχουν αγοράσει περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπάγονται στα τεκµήρια περιουσιακών 

στοιχείων. Επισηµαίνεται ότι, τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από την εφαρµογή των τεκµηρίων διαβίωσης και 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εφόσον δεν αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα, δηλαδή δεν θα υπολογιστεί 

τεκµαρτό εισόδηµα. 

5.2.2. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και 
αποκτούν πραγµατικό εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 
61 του Ν. 2238/1994 

Με την απόφαση ΠΟΛ.1136/10.6.2013 καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα 

που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγµατικό εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα σύµφωνα µε 

την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Ν. 2238/1994.  

5.2.2.1. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 

α) Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγµατικό εισόδηµα που προκύπτει 

στην Ελλάδα υποχρεώθηκαν να προσκοµίσουν για το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήµατα έτους 2011) και να 

υποβάλουν µαζί µε τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήµατός τους για το οικονοµικό έτος 2013 και τα επόµενα 

έτη (οικονοµικό έτος 2014 και επόµενα): 

αα) Βεβαίωση από την αρµόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι, από την οποία να 

προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή 
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ββ) Αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας του εισοδήµατός τους, ή ελλείψει εκκαθάρισης 

γγ) αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος. 

Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόµιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την 

αρµόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή δηµοτική ή άλλη 

αναγνωρισµένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.  

Τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους κατοικίας, θα πρέπει να φέρουν 

την επισηµείωση της Χάγης [Ν. 1497/1984 (Φ.Ε.Κ. 188/Α’/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εµπίπτει 

στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση της Χάγης. (27)  

Για τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα που προέρχονται από κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση 

της Χάγης, καθώς και για εκείνα που προέρχονται από κράτη για τα οποία η χώρα µας έχει διατυπώσει 

αντιρρήσεις (objections) για την προσχώρησή τους στην εν λόγω Σύµβαση και για όσο διάστηµα δεν έχουν αρθεί 

οι επιφυλάξεις αυτές, ισχύει η προξενική θεώρηση. (281) 

β) Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι αλλοδαπής, που απασχολούνται ως αλλοδαπό προσωπικό σε 

επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967, υποχρεούνται να υποβάλουν: 

αα) αντίγραφο του αλλοδαπού διαβατηρίου, 

ββ) τη δηµοσιευθείσα στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης του 

Α.Ν. 89/1967, και 

γγ) βεβαίωση της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει η απασχόληση του φυσικού προσώπου σε 

επιχείρηση του Α.Ν. 89/1967 και ο χρόνος έναρξης αυτής της απασχόλησης. 

5.2.2.2. Μη υποβολή ή εκπρόθεσµη υποβολή δικαιολογητικών 

Σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, τα φυσικά πρόσωπα θα 

θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά τους. 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της απόφασης ΠΟΛ. 1051/6.3.2014 για το οικονοµικό 

έτος 2014, ειδικά τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγµατικό εισόδηµα 

που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλουν, εµπρόθεσµα (πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 

της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός τους και όχι πέραν της λήξης του οικείου οικονοµικού έτους), σε φυσική 

µορφή, τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού, µέσω του 

φορολογικού εκπροσώπου τους, στην καθ’ ύλην αρµόδια ∆.Ο.Υ. όπου ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος ως κάτοικος αλλοδαπής. 

5.2.2.3. Αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

Αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών ορίζεται η καθ’ ύλην αρµόδια ∆.Ο.Υ., στην οποία ο 

υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ως κάτοικος αλλοδαπής. 
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5.3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων µέσω διαδικτύου 

(29) 

Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2014, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του 

άρθρου 61 του Ν. 2238/1994 , υποβάλλονται υποχρεωτικά, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας 

µέσω διαδικτύου, από τις 20.3.2014 έως τις 30.6.2014. 

Η υποβολή των δηλώσεων για τους φορολογούµενους που συµµετέχουν στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.), γίνεται µετά την υποβολή της δήλωσης του νοµικού προσώπου. 

5.4. Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2014 (φυσικών και νοµικών προσώπων) όπως 

και για άλλες δηλωτικές υποχρεώσεις, το Υπουργείο Οικονοµικών την 31η ∆εκεµβρίου 2014 γνωστοποίησε 

πίνακα προθεσµιών µε τίτλο «Προγραµµατισµός υποβολών, εκκαθαρίσεων και δόσεων 2014». 

5.4.1. Γενικές δηλωτικές υποχρεώσεις (εκτός ειδικών υποβολών πλοίων) 

*για τον πίνακα βλ. συνηµµένο αρχείο* 

5.4.2. Ειδικές υποβολές πλοίων 

*για τον πίνακα βλ. συνηµµένο αρχείο* 

5.4.1. Γενικές δηλωτικές υποχρεώσεις (εκτός ειδικών υποβολών πλοίων 

5.4.2. Ειδικές υποβολές πλοίων 

5.5. Υποχρέωση αναγραφής όλων των εισοδηµάτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (30)  

5.5.1. Γενικά 

Μετά τις αλλαγές που έγιναν µε το Ν. 4110/2013, στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήµατα 

ανεξάρτητα από τη φορολογική τους συµπεριφορά, δηλαδή πλέον θα δηλώνονται υποχρεωτικά, τα αφορολόγητα 

εισοδήµατα (π.χ. επιδόµατα), τα εισοδήµατα που φορολογήθηκαν αυτοτελώς µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων) και τα εισοδήµατα τα οποία έχουν καταβληθεί ελεύθερα φόρου (π.χ. κέρδη 

από εταιρείες). 

Προσοχή: Μέχρι και το οικονοµικό έτος 2012 για τα εισοδήµατα αυτά δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής τους 

στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και τα ανέγραφαν, στον Πίνακα 6 του εντύπου της δήλωσης, µόνο οι 

φορολογούµενοι οι οποίοι ήθελαν να καλύψουν τεκµήρια διαβίωσης ή/και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

Ενδεικτικά, τα εισοδήµατα αυτά είναι: 

α) Εισοδήµατα που απαλλάσσονται από το φόρο (∆ηλώνονται στους κωδικούς 659 – 660) 

α1) Εισοδήµατα από πράξεις REΡΟS.  
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α2) Το εξωιδρυµατικό επίδοµα και το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και 

προσώπων µε απόλυτη αναπηρία (όχι µε κινητική αναπηρία άνω του 80%).  

α3) Συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται µόνο στην αλλοδαπή.  

α4) Σύνταξη και επιδόµατα πολύτεκνης µητέρας.  

α5) Κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων και µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο. 

α6) Ειδικά επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας.  

α7) Μερίσµατα ηµεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών που απαλλάσσονται από το φόρο.  

β) Εισοδήµατα που φορολογούνται αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο (∆ηλώνονται στους κωδικούς 667 – 668 και 659 

– 660) 

β1) Τόκοι καταθέσεων τραπεζών.  

β2) Τόκοι έντοκων γραµµάτιων του ∆ηµοσίου. 

β3) Τόκοι οµολόγων του ∆ηµοσίου.  

β4) Τόκοι από οµολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.  

β5) Τόκοι οµολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αµοιβές και µισθοί µελών ∆.Σ. ανώνυµης 

εταιρίας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%.  

β6) Ωφέλεια από πώληση εταιρικού µεριδίου.  

β7) Μερίσµατα ηµεδαπών Α.Ε.  

β8) Κέρδη που διανέµουν ηµεδαπές Ε.Π.Ε. και συνεταιρισµοί, κ.λπ., όπως αυτά προκύπτουν µετά την αφαίρεση 

του φόρου εισοδήµατος που τα βαρύνει καθώς και τα µερίσµατα από αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, αλλοδαπές 

Ε.Π.Ε. κ.λπ.  

β9) Κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ µικρών επιχειρήσεων, που εµπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «∆.Ε.Η. 

Α.Ε.» ή άλλο προµηθευτή, µετά από την ένταξη τους στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 

Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) kw». 

Προσοχή: Για τα ποσά εισοδήµατος τα οποία έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο πρέπει να 

αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. 

5.6. Eκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση εε’ στην 

περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994. Ειδικότερα εκπίπτει, ως διαχειριστική 
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δαπάνη, το ποσό των εισφορών που καταβάλλονται σε ταµεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι 

υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής 

ασφάλισης σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. (31)  

Σύµφωνα δε µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου οι διατάξεις αυτές ισχύουν 

για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το οικονοµικό έτος 2014 και µετά. 

Με την παράγραφο 3 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1095/29.4.2013 ορίζονται τα ακόλουθα: 

«Με την παράγραφο 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστίθεται νέα υποπερίπτωση εε’ στην περίπτωση α’ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. σύµφωνα µε την οποία, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων, ως γενικό έξοδο διαχείρισης, το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταµεία 

ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων 

εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. 

Οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν µετά την αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 1 του παρόντος νόµου, µε την οποία καταργήθηκε η έκπτωση από το φόρο εισοδήµατος της δαπάνης 

των εισφορών που καταβάλλονται από τους φορολογούµενους. Εποµένως, οι διατάξεις αυτές αφορούν 

αποκλειστικά τις εισφορές που καταβάλλουν οι ασκούντες ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα και δεν 

καταλαµβάνουν τις εισφορές που καταβάλλονται από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και του 

άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., καθόσον δεν αποτελούν παραγωγική δαπάνη γι' αυτά προκειµένου να αφαιρεθούν από 

τα ακαθάριστα έσοδα τους. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το οικονοµικό 

έτος 2014 (χρήση 2013) και µετά.». 

Ερµηνεία ή ηθεληµένη παρερµηνεία; 

∆ηλαδή σύµφωνα µε την «ερµηνεία» της διάταξης οι διατάξεις αυτές αφορούν αποκλειστικά τις εισφορές που 

καταβάλλουν οι ασκούντες ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα και δεν καταλαµβάνουν τις εισφορές που 

καταβάλλονται από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., καθόσον δεν 

αποτελούν παραγωγική δαπάνη γι' αυτά προκειµένου να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα τους. 

Στην συνέχεια µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1130/5.6.2013 το Υπουργείο Οικονοµικών δέχτηκε ότι όταν οι εισφορές 

αυτές καταβάλλονται από τα µέλη των νοµικών προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1995 

(Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνίες κ.λπ.) δεν µπορούν να εκπέσουν, καθόσον τα µέλη των εταιρειών αυτών δεν τηρούν βιβλία 

του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω της ιδιότητας αυτής και περαιτέρω βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, δεν προβλέπεται ανάλογος 

κωδικός επί του εντύπου Ε1 µε ποσό δαπάνης που αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ή από το φόρο. 

Ετσι λοιπόν µε την παράγραφο 3 της ανωτέρω απόφασης το Υπουργείο Οικονοµικών έκανε δεκτό, για λόγους 

ίσης φορολογικής µεταχείρισης, ότι οι καταβαλλόµενες εισφορές από τα µέλη των νοµικών προσώπων της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 (Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές εταιρείες κ.λπ.), εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα των παραπάνω νοµικών προσώπων, αναιρώντας κατά ένα µέρος τη θέση που είχε λάβει µε 

την ΠΟΛ. 1095/29.4.2013. 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1085/20.3.2014 και σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1130/5.6.2013 αναφορικά µε τη 

φορολογική µεταχείριση των καταβαλλόµενων ασφαλιστικών εισφορών από µέλη νοµικών προσώπων της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994. (προσωπικές εταιρείες κ.λπ.) το Υπουργείο Οικονοµικών 
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γνωστοποίησε ότι, όταν το µέλος της προσωπικής εταιρείας τηρεί βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω άσκησης 

ατοµικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλµατος τότε υποχρεωτικά οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν 

µέσα στο έτος 2013, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατοµικής επιχείρησης ή του ελευθέριου 

επαγγέλµατος (δεν ισχύει σε περίπτωση αδράνειας της επιχείρησης). Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές 

εισφορές που ενώ αφορούσαν την χρήση του έτους 2012, έχουν καταβληθεί εµπρόθεσµα έως και τις 29.3.2013. 

Αν ο φορολογούµενος συµµετέχει σε περισσότερες από µία προσωπικές εταιρείες, έγινε δεκτό, οι 

καταβαλλόµενες ασφαλιστικές εισφορές σε ταµεία ασφάλισης να εκπίπτουν ως ανωτέρω, εξολοκλήρου από την 

εταιρία επιλογής του. 

5.7. Τόκοι καταθέσεων 

5.7.1. Ποσά τόκων που θα δηλωθούν στις δηλώσεις του οικονοµικού έτους 2014 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του Ν. 4170/2013, στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 

62 του Ν. 2238/1994 προστέθηκε νέο εδάφιο µε το οποίο ορίζεται ότι, ειδικά για τα εισοδήµατα της παραγράφου 1 

του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 του οικονοµικού έτους 2013 δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον 

το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα 250,00 ευρώ. (32) 

Προσοχή: Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθ. 5 της απόφ. ΠΟΛ. 1051/6.3.2014, για 

τις δηλώσεις του οικονοµικού έτους 2014, οι τόκοι θα δηλωθούν ανεξαρτήτως ποσού.  

5.7.2. Επιµερισµός τόκων καταθέσεων κοινών λογαριασµών (33) 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθ. 5 της απόφ. ΠΟΛ. 1051/6.3.2014, στις 

περιπτώσεις κοινών λογαριασµών σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (κάθε µορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) 

υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγµατικούς 

δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται µε βάση τις πραγµατικές περιστάσεις. Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. έχει, σε 

κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά. (34)  

5.7.3. Κωδικοί στους οποίους δηλώνονται οι τόκοι των καταθέσεων 

α) Οι τόκοι καταθέσεων τραπεζών ηµεδαπής προέλευσης, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος που τους 

βαρύνει (δηλαδή το καθαρό ποσό αυτών), αναγράφονται στους κωδικούς 667 – 668 του πίνακα 6 του εντύπου 

φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων (Ε1). Με την επιφύλαξη τυχόν άλλης θέσης της ∆ιοίκησης οι τόκοι 

καταθέσεων αλλοδαπής προέλευσης θα αναγραφούν στους κωδικούς 659 – 660 του ίδιου πίνακα. 

β) Το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στους τόκους των καταθέσεων αναγράφεται στους κωδικούς 433 – 

434, κατά περίπτωση, του ίδιου πίνακα.  

Επισηµάνσεις  

i) Οι τόκοι καταθέσεων ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 15% από 

την 1.1.2013 και µετά. Με τη φορολόγηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού 

προσώπου. 

ii) Στην περίπτωση που δηλώνονται τόκοι αλλοδαπής προέλευσης ο φορολογούµενος πρέπει να διαγραµµίσει το 

ΝΑΙ στους κωδικούς 029 – 030 του πίνακα 2 (Εχετε περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κ.λπ.) στο εξωτερικό;). 
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6. Λοιπά θέµατα στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων που αφορούν τις δηλώσεις του 
οικονοµικού έτους 2014 µε το Ν. 4223/2013 

6.1. Πίστωση φόρου που έχει καταβληθεί σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα δεν έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.∆.Φ. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Ν. 

2238/1994 εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα δεν έχει θέσει σε 

ισχύ Σ.Α.∆.Φ. για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το 

εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εξαιρουµένων των κρατών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των µη 

συνεργάσιµων κρατών της παραγράφου 5 και των κρατών µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια 

της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α του Ν. 2238/1994.(35) 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 4223/2013 οι ανωτέρω 

διατάξεις ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται τα οικονοµικά έτη 2013 και 2014 (φορολογικές χρήσεις 2012 

και 2013). 

6.2. Επιστροφή φορολογικών προσαυξήσεων στη φορολόγηση της εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχής 
που εισέπραξαν οι υπάλληλοι και τα στελέχη της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων - 
Αθήνα 2004» 

α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4223/2013 εφόσον στη 

φορολόγηση της εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχής που εισέπραξαν οι υπάλληλοι και τα στελέχη της 

«Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» βάσει οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου 

συνταξιοδοτικής παροχής και κατόπιν υποβολής συµπληρωµατικής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή έκδοσης 

φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος, έχουν υπολογισθεί φορολογικές προσαυξήσεις, αυτές δεν οφείλονται 

και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται στους υπόχρεους.  

Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής απαιτείται η έως τις 30.6.2014:  

αα) Υποβολή από τους υπόχρεους, στην αρµόδια ∆.Ο. Υ., έγγραφης δήλωσης, µε την οποία δηλώνουν 

αµετάκλητα ότι αποδέχονται το εκκαθαριστικό ή το φύλλο ελέγχου.  

ββ) Προσκόµιση αντιγράφου κατατεθειµένης στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο δήλωσης παραίτησης, εφόσον 

έχει ασκηθεί και εκκρεµεί ένδικο βοήθηµα ή µέσο.  

γγ) Εξόφληση των αναλογούντων στην ανωτέρω παροχή κύριων φόρων.  

Προσοχή: Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς προς έλεγχο υποθέσεις, καθώς και στις υποθέσεις οι 

οποίες δεν έχουν ελεγχθεί, εφόσον οι υπόχρεοι υποβάλλουν συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

και την αµετάκλητη δήλωση που προβλέπεται στην ανωτέρω υποπερίπτωση αα’ και εξοφλήσουν τους 

αναλογούντες κύριους φόρους, έως τις 31.12.2014. 

β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 4223/2013 τα ανωτέρω 

εφαρµόζονται και στις υποθέσεις που αφορούν τη φορολόγηση των εξόδων κίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995, που καταβάλλονται στα τακτικά εν 

ενεργεία µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών. 
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6.3. Eκπτωση πολιτιστικών χορηγιών που γίνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής 
Προεδρίας µέχρι τις 30.6.2014 

α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3525/2007 το χρηµατικό ποσό ή η αξία της 

παροχής µετά από χρηµατική αποτίµηση αυτής από ειδική εκτιµητική επιτροπή, που προσφέρεται ως πολιτιστική 

χορηγία, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδηµα του φορολογουµένου ή τα ακαθάριστα εισοδήµατα 

της επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία. Το αφαιρούµενο συνολικό ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% 

του συνολικού φορολογούµενου εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της 

επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία. 

β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 4223/2013 οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν 

και για τις χορηγίες που γίνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. µέχρι τις 

30.6.2014. 

6.4. Εκχώρηση µισθωµάτων στο ∆ηµόσιο 

α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994 τα 

εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις 

διατάξεις του Ν. 2238/1994 και τα οποία αποδεδειγµένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να 

µη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του, εφόσον εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα.  

Περαιτέρω µε τις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994 

ορίζεται ότι η εκχώρηση γίνεται µε απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον 

αρµόδιο για τη φορολογία του προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µέσα στο οικονοµικό έτος στο 

οποίο τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί µε τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον προϊστάµενο της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούµενης απαίτησης και µε την ίδια δήλωση ο 

εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το ∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα 

του εκχωρητή. 

β) Με το έγγραφο µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆12Α 1049261 ΕΞ 18.3.2014 «Κατάργηση των υποχρεώσεων της 

παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994» της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.) και µε 

αφορµή την υποβολή ερωτηµάτων, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, η Γ.Γ.∆.Ε. πληροφορεί τους 

φορολογούµενους ότι, µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 26 του Ν. 4223/2013 ορίζεται ότι από 

1.1.2014 ο Ν. 2238/1994 και όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

παύουν να ισχύουν, συνεπώς, πάντα σύµφωνα µε την Γ.Γ.∆.Ε., η διαδικασία εκχώρησης ανείσπρακτων 

µισθωµάτων και τόκων δανείων που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994, 

έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014. 

Σύµφωνα λοιπόν µε το ανωτέρω έγγραφο της Γ.Γ.∆.Ε. οι φορολογούµενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια το έτος 

2013, υποχρεούνται να τα δηλώσουν στις δηλώσεις του οικονοµικού έτους 2014, διότι «η διαδικασία εκχώρησης 

ανείσπρακτων µισθωµάτων και τόκων δανείων που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του 

Ν. 2238/1994, έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014»!!!!! 

Η ανωτέρω θέση της Φορολογικής ∆ιοίκησης είναι λανθασµένη για τους ακόλουθους λόγους: 
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α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 26 του Ν. 4223/2013 προστέθηκε στο άρθρο 72 του Ν. 

4172/2013 (Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος) νέα παράγραφος 22 η οποία ορίζει ότι, από την έναρξη 

ισχύος του Ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2238/1994, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των 

κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόµου. 

β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 

και 71 του Ν. 4172/2013 ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται, 

κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά, µε την επιφύλαξη των 

επόµενων παραγράφων του άρθρου αυτού (στις επόµενες παραγράφους δεν γίνεται καµία αναφορά για το θέµα 

αυτό). 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα ανωτέρω, οι διατάξεις του Ν. 2238/1994 συµπεριλαµβανοµένων και όλων των 

κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού, παύουν να ισχύουν για 

εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά, άρα τα 

εισοδήµατα που έχουν αποκτηθεί το 2013 συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2238/1994, συνεπώς 

τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2013 µπορούν να εκχωρηθούν στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Ν. 2238/1994. 

Το εν λόγω έγγραφο της Γ.Γ.∆.Ε. πρέπει να ανακληθεί άµεσα διότι διαστρεβλώνει τις διατάξεις που επικαλείται 

(παράγραφος 11 του άρθρου 26 του Ν. 4223/2013). Για τα εισοδήµατα του έτους 2013 εφαρµόζονται στο σύνολό 

τους οι διατάξεις του Ν. 2238/1994 και δεν µπορεί η Φορολογική ∆ιοίκηση να καταργεί, κατά το δοκούν, τις 

διατάξεις αυτές µε ένα απλό έγγραφο. Πότε επιτέλους σε αυτή τη χώρα θα σταµατήσει η ∆ιοίκηση να «νοµοθετεί 

δι’ εγκυκλίων και εγγράφων»; 

Τελικά µε τις διατάξεις της παραγράφου 22 της υποπαραγράφου ∆.1. του νόµου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» µε την οποία προστίθεται 

νέα παράγραφος 31 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013, καταργείται το ανωτέρω έγγραφο και ορίζεται ότι ειδικά, για 

τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 

παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994 και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές 

αποφάσεις. 

7. Γενικές διαπιστώσεις για τις επιβαρύνσεις και τις ελαφρύνσεις στη φορολογία των φυσικών 
προσώπων µετά τις αλλαγές στο άρθρο 9 του Ν. 2238/1994 µε το Ν. 4110/2013 

Οι νέες διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 οι οποίες θα εφαρµοσθούν για τα εισοδήµατα του 

ηµερολογιακού έτους 2013 (δηλώσεις οικονοµικού έτους 2014) αναµένεται να δηµιουργήσουν σηµαντικές 

επιβαρύνσεις στην πλειοψηφία των φορολογουµένων που αποκτούν εισόδηµα µόνο από µία πηγή. Ειδικότερα: 

α) Μισθωτοί – συνταξιούχοι και «µπλοκάκια» που δεν βαρύνονται µε παιδιά και έχουν εισόδηµα µέχρι 23.000,00 

ευρώ αναµένεται να έχουν µικρές ελαφρύνσεις ενώ λόγω της αντικατάστασης του αφορολογήτου ορίου µε τη 

µείωση φόρου οι φορολογούµενοι που βαρύνονται µε 3 παιδιά και πάνω θα έχουν σηµαντική φορολογική 

επιβάρυνση.  

β) Αυτοαπασχολούµενοι (ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες) ανεξαρτήτως 

εισοδήµατος θα έχουν σηµαντικές επιβαρύνσεις διότι αφενός δεν προβλέπεται µείωση φόρου όπως στους 

µισθωτούς - συνταξιούχους και αφετέρου δεν παρέχεται καµία µείωση φόρου λόγω δαπανών. 
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γ) Οι έχοντες εισόδηµα από ενοίκια µέχρι 12.000,00 ευρώ θα έχουν σηµαντικές επιβαρύνσεις διότι αφενός δεν 

προβλέπεται µείωση φόρου όπως στους µισθωτούς - συνταξιούχους και αφετέρου δεν παρέχεται καµία επιπλέον 

µείωση φόρου λόγω δαπανών. 

δ) Φορολογούµενοι µε το ίδιο ακριβώς συνολικό εισόδηµα έχουν διαφορετική φορολογική µεταχείριση. Ειδικότερα 

φορολογούµενος µισθωτός µε ετήσιο εισόδηµα από µισθούς 32.000,00 ευρώ καλείται να καταβάλει φόρο 

εισοδήµατος 6.740,00 ευρώ ενώ φορολογούµενος που έχει ετήσιο εισόδηµα από µισθούς 20.000,00 ευρώ και 

από ενοίκια 12.000,00 ευρώ, ήτοι ετήσιο συνολικό εισόδηµα 32.000,00 ευρώ καλείται να καταβάλει φόρο 

εισοδήµατος 3.500,00 ευρώ.  

∆ηλαδή, σύµφωνα µε τους εµπνευστές του νέου αυτού τρόπου φορολόγησης των εισοδηµάτων των φυσικών 

προσώπων ο φορολογούµενος µε εισόδηµα 32.000,00 ευρώ αποκλειστικά από µισθούς – συντάξεις έχει 

µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα και καλείται να καταβάλει παραπάνω φόρο ύψους 3.240,00 ευρώ από το 

φορολογούµενο που έχει ακριβώς το ίδιο εισόδηµα προερχόµενο από δύο πηγές. 

ε) Η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου και η αντικατάστασή του µε µείωση φόρου µόνο για όσους 

φορολογούνται µε την κλίµακα µισθωτών – συνταξιούχων. Ακούγεται από κύκλους του Υπουργείου Οικονοµικών 

ότι ουσιαστικά µε αυτό τον τρόπο αυξήθηκε το αφορολόγητο από 5.000,00 σε περίπου 9.500,00 ευρώ.  

Ενδιαφέρουσα θεωρία την οποία πρέπει κάποιος από τους εµπνευστές του µέτρου να αναλύσει σε έναν τρίτεκνο 

λέγοντάς του ότι «αυξήθηκε το αφορολόγητό σου από 12.000,00 σε περίπου 9.500,00 ευρώ». Τελικά αυτοί που 

υιοθέτησαν την πρόταση του ∆.Ν.Τ. για αντικατάσταση του αφορολογήτου ορίου µε µείωση φόρου πιστεύουν 

αφενός ότι ένας άγαµος φορολογούµενος µισθωτός µε εισόδηµα 18.000,00 ευρώ έχει την ίδια φοροδοτική 

ικανότητα µε έναν άλλο µισθωτό φορολογούµενο µε το ίδιο εισόδηµα βαρυνόµενο µε 2 παιδιά και αφετέρου ότι οι 

αυτοαπασχολούµενοι και οι έχοντες εισόδηµα από µισθώµατα δεν χρειάζονται µείωση φόρου γιατί καλύπτουν µε 

άλλο τρόπο τις στοιχειώδεις δαπάνες διαβίωσής τους. 

*για τον πίνακα 18: "∆ιαφορές φόρου εισοδήµατος εισοδηµάτων µεταξύ των οικονοµικών ετών 2013 και 
2014", βλ. συνηµµένο αρχείο* 

Υποσηµειώσεις 

1) Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, η καταβαλλόµενη διατροφή και οι δωρεές. 

2) ∆απάνες για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ. 

οχηµάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ. 

3) Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα 

που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που 

παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε 

τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους. 

4) Τα ίδια εφαρµόζονται και σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από 

οποιαδήποτε αιτία. 

5) Εικονική θεωρείται η µεταβίβαση ή η κτήση που πραγµατοποιείται ιδίως µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή εξ 

αγχιστείας κατ' ευθείαν γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και τον τρίτο βαθµό, επιτρέπεται όµως η ανταπόδειξη. Όταν η 
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συγκυριότητα είναι πραγµατική, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών µεριδίων 

καθενός συγκυρίου. 

6) Προτελευταία εδάφια της περίπτωσης γ’ του άρθρου 18 του Ν. 2238/1994 τα οποία προστέθηκαν µε τις 

διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 και ισχύουν από την 1.1.2010 

και µετά. 

7) Υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2238/1994 η οποία 

προστέθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011. 

8) Η φράση «εφόσον δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα» έχει ισχύ για τις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήµατος που υποβάλλονται από το οικονοµικό έτος 2013 (χρήση 2012) και επόµενα. 

9) Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του Ν. 3986/2011 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του 

άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 και προβλέπεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ του άρθρου 17 του Ν. 2238/1994 

αναστέλλονται µέχρι και την 31.12.2013. 

10) Σχετική και η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1054/15.10.2010. 

11) ∆ιατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 3 του Ν. 3842/2010 µε τις οποίες αντικαταστάθηκε η περίπτωση δ’ 

του άρθρου 17 του Ν. 2238/1994. Συνεπώς, όλα τα ποσά που καταβάλλονται, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

του Ν. 3842/2010 και µετά, για τη χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, υπάγονται στην εφαρµογή του 

τεκµηρίου. 

12) Σχετική και η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1054/15.10.2010. 

13) Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα 

που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν 

κινητική αναπηρία µε ποσοστό πάνω από 67% ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα 

που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους. 

14) Η περίπτωση η’ του άρθρου 18 του Ν. 2238/1994 τέθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 

3 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011. 

15) Σχετικό έγγραφο 1089690/11472πε/Β0012/2005. 

16) ∆εν θεωρείται πλέον εισόδηµα ∆’ ή Ζ’ πηγής ή αν δεν δηλώνεται εισόδηµα από αυτές τις πηγές εισόδηµα της 

παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994: 

«3. Ως εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων λογίζεται και κάθε εισόδηµα που δεν µπορεί να 

υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α’ έως Ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Σε προσαύξηση περιουσίας 

που προέρχεται από άγνωστη ή µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούµενος µπορεί να κληθεί να 

αποδείξει είτε την πραγµατική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι 

απαλλάσσεται από το φόρο µε ειδική διάταξη, προκειµένου αυτό να µην φορολογηθεί ως εισόδηµα από 

υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.». 

17) Σχετικό και το έγγραφο µε Αριθ. Πρωτ.: 1092330/1805/Α0012/23.11.2007.  
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18) Σχετικό το έγγραφο µε Αριθ. Πρωτ.: 1092666/1799/Α0012/25.10.2007.  

19) Παράγραφος 1 του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994.  

20) Σχετικό το έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών µε Αρ. Πρωτ. 1074403/2002/Α0012/ 11.1.2004.  

21) Εισόδηµα της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 2238/1994. 

22) Εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 και δεν προσµετρούνται 

τα εισοδήµατα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές 

κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και άνω, τα εισοδήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 

(αποζηµιώσεις απολυοµένων) και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν. 2238/1994 (εφ’ 

άπαξ παροχή από τα ταµεία προνοίας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, εφάπαξ δηµοσίων υπαλλήλων 

κ.λπ.).  

23) Παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Ν. 2238/1994. Η φράση «και εφόσον δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί 

προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούµενους του άρθρου 7» στο τέλος του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 1, προστέθηκε µε την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ∆.2 της παραγράφου ∆ του άρθρου 

πρώτου του Ν. 4152/2013 και ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόµου, από τη δηµοσίευση του 

νόµου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από 9.5.2013.  

24) Στην περίπτωση αυτή ο καλούµενος υποχρεούται να υποβάλλει τις οικείες δηλώσεις µέσα στην προθεσµία 30 

ηµερών από την ηµεροµηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης. 

25) Αν ο φορολογούµενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως µε αυτόν, 

οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του. 

26) Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994 αντικαταστάθηκαν µε τις 

διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου του Ν. 4211/2013 «Κύρωση της Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων 

αναγκών της Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» και έχουν ισχύ για το οικονοµικό έτος 2014 

σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και νόµου. Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται 

στο ετήσιο φορολογούµενο εισόδηµα η ένδειξη «πραγµατικό ή τεκµαρτό» και το εισόδηµα των προσώπων των 

περιπτώσεων β’ έως η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7, εκτός αυτών που έχουν αναπηρία 67% και άνω, 

αυξάνεται από τα 2.900,00 ευρώ στα 3.000,00 ευρώ. 

27) Σχετικό το έγγραφο του ΥΠ.ΟΙΚ. 1047385/542/0006∆/25.5.2006, όπως έχει συµπληρωθεί και ισχύει. 

28) Σχετικά τα έγγραφα του ΥΠ.ΟΙΚ. 1032348/346/0006∆/3.4.2007 και 1059356/627/0006∆/3.6.2008. 

29) Παράγραφος 1 του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994 και ΠΟΛ. 1051/6.3.2014. 

30) ∆εύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994. 

31) Νέα υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 η οποία έχει 

ως ακολούθως: 
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«εε) Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταµεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους 

είναι υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις 

προαιρετικής ασφάλισης σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο.». 

32) Τα εισοδήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 είναι: 

«α) Οποιαδήποτε µορφή κατάθεσης, περιλαµβανοµένων και των πιστοποιητικών καταθέσεων, σε τράπεζα ή 

ταµιευτήριο, που είναι στην Ελλάδα. 

β) Οποιαδήποτε µορφή κατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

γ) ............. 

δ) Οµολογιακά δάνεια επιχειρήσεων, εφόσον έχουν τύχει των απαλλαγών του Ν.∆. 3746/1957 (Φ.Ε.Κ. 173/Α’). 

Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου θεωρούνται τόκοι καταθέσεων και τα εισοδήµατα 

που προκύπτουν από πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Ν. 

3632/1928 (ΦΕ.Κ. 137/Α'), που προστέθηκαν µε το άρθρο 74 του Ν. 1969/1991 (Φ.Ε.Κ. 167/Α') και όπως ισχύουν 

µετά την αντικατάστασή τους µε την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 2651/1998 (Φ.Ε.Κ. 248/Α’),τα οποία 

λαµβάνουν οι δικαιούχοι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η 

διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του προηγουµένου εδαφίου. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και στους τόκους από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από 

οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, καθώς και στα εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτλους που εκδίδονται 

από θυγατρικές εταιρίες ηµεδαπών τραπεζικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό και δύνανται να συµπεριληφθούν στην 

κατηγορία των εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω εισοδήµατα αποκτώνται από 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος.». 

33) Το Υπουργείο Οικονοµικών µε το έγγραφό του µε Αρ. Πρωτ. 1105231/Α0012/22.7.2011 έχει κάνει δεκτά τα 

ακόλουθα: 

α) Σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασµού κατάθεσης µετρητών σε ονόµατα καταθετών περισσότερα του ενός, το 

ποσό των τόκων µετά την αφαίρεση του φόρου, καταρχήν µερίζεται ισοµερώς µεταξύ των καταθετών και του 

κοινού λογαριασµού. Ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. έχει την εξελεγκτική εξουσία να ερευνά τα πραγµατικά 

περιστατικά και να προσδιορίζει µε άλλη βάση το ποσό των τόκων που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο του κοινού 

λογαριασµού. (Σχετικά και τα έγγραφα του Υπουργείου Οικονοµικών µε Αρ. Πρωτ. 1025717/557/Α0012/6.5.1996, 

1080362/1634/Α0012/30.6.1996, 1052802/895/Α0012/ 4.6.1999, 1075223/147Β/Α0012/7.8.2009). 

Επισηµαίνεται ότι, µε την Εγκύκλιο ∆ιαταγή ΠΟΛ. 1124/25.11.2004 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 

του N. 3259/2004, σχετικά µε τα επαναπατριζόµενα κεφάλαια» έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση κοινού λογαριασµού, 

το ποσό καταρχήν επιµερίζεται µεταξύ των συνδικαιούχων, ακόµη και των ανηλίκων, χωρίς να εξετάζεται αν 

υπάρχει θέµα γονικής παροχής ή δωρεάς. 

β) Σε περίπτωση που από πρόσθετα στοιχεία που προσκοµιστούν προκύπτει ότι το ποσό της κατάθεσης των 

συνδικαιούχων προέρχεται από εισοδήµατα του ενός εξ’ αυτών, τότε µπορεί να χρησιµοποιήσει το εισόδηµα µόνο 

ο ίδιος (Σχετικά και τα έγγραφα του Υπουργείου Οικονοµικών µε Αρ. Πρωτ. 1088561/1377/Α0012/24.9.1999 και 
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1022721/29/Α0012/12.3.2002). Μετά από όσα αναφέρθηκαν στις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’, προκύπτει ότι ο 

φορολογούµενος φέρει το βάρος της απόδειξης της προέλευσης των κατατιθεµένων κεφαλαίων στην τράπεζα και 

ο έλεγχος των πραγµατικών περιστατικών ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

34) Τα ανωτέρω ίσχυαν και για τις δηλώσεις του οικονοµικού έτους 213 όπου σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της 

παραγράφου 3 του άρθρου 2 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1155/26.6.2013 στις περιπτώσεις κοινών λογαριασµών σε 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (κάθε µορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των 

ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγµατικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται µε βάση 

τις πραγµατικές περιστάσεις. Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να 

κρίνει διαφορετικά.. 

Περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 4223/2013 µε την οποία προστέθηκε νέο εδάφιο στο 

τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ - φορολογικός σύµβουλος επιχειρήσεων και πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονοµικών και 

φορολογικών µελετών  

 


