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                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η φορολογία εισοδήµατος αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων για το κράτος. 

Γενικά σε διεθνές επίπεδο η φορολογία εισοδήµατος συνδέεται κυρίως µε τα 

εισοδήµατα από εργασία. Στην Ελλάδα το φορολογητέο εισόδηµα βάσει του άρθρου 

4 του νόµου 2238/1994, όπως ισχύει σήµερα κατόπιν και της ψήφισης του νόµου 

4013/2011 και 4024/2011, προέρχεται από: Α-Β. Εισόδηµα από ακίνητα,  Γ. 

Εισόδηµα από κινητές αξίες, ∆. Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, Ε. Εισόδηµα 

από γεωργικές επιχειρήσεις, ΣΤ. Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, Ζ. Εισόδηµα από 

υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων και από κάθε άλλη πηγή. 

Ωστόσο ο φορολογούµενος φορολογείται είτε στο συνολικό εισόδηµα των 

άνω πηγών είτε στο συνολικά τεκµαρτό του εισόδηµα, ανάλογο µε το ποιο απ’ τα δύο 

είναι το µεγαλύτερο. 

Η ιδέα αυτή του τεκµαρτού εισοδήµατος έχει επινοηθεί απ’ τις ελληνικές 

κυβερνήσεις εδώ και αρκετά χρόνια. Τα πρώτα τεκµήρια µπήκαν σε ισχύ το 1955 επί 

κυβερνήσεως Κ. Καραµανλή µε τον νόµο 3323/1955 και ισχύουν έκτοτε µε διάφορες 

τροποποιήσεις. 

Το περιεχόµενο και η δοµή της παρούσας εργασίας αντανακλά όλη αυτή την 

ιστορική καθιέρωση των τεκµηρίων. 

Πιο συγκεκριµένα η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώτο 

µέρος γίνεται έρευνα στο πώς καθιερώθηκαν τα πρώτα τεκµήρια το 1955 και πώς 

διαµορφώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριµένα γίνονται αναλύσεις τόσο για το 

πόθεν έσχες όσο και τα τεκµήρια διαβίωσης, δηλ. τι ίσχυε, ποιες ήταν κατά καιρούς 

οι εξαιρέσεις, αλλά και οι τρόποι κάλυψής τους.  Γίνεται επιµερισµός των περιόδων 

κατά τις δεκαετίες του 1970,1980,1990 και 2000. 

Στο δεύτερο µέρος αναλύονται τα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων και διαβίωσης όπως ισχύουν σήµερα και µε την ψήφιση του τελευταίου 

νόµου 4024/2011. 

Στο τρίτο µέρος οδηγούµαστε σε ασφαλή συµπεράσµατα σε σχέση µε το αν τα 

τεκµήρια πέτυχαν τον σκοπό τους όλα αυτά τα χρόνια και προτείνουµε φορολογικές 

και οικονοµικές διεξόδους.  
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Άλλωστε σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ακριβώς η κρίση των 

τεκµηρίων. Πέτυχαν τους στόχους? Περιόρισαν την φοροδιαφυγή? Αν ναι µε ποιον 

τρόπο και αν όχι πραγµατευόµαστε τα πιθανά αίτια και προτείνουµε λύσεις. 
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                 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Η σηµερινή εποχή µαστίζεται παγκοσµίως από µια τεράστια οικονοµική 

κρίση, που σηµατοδοτεί την αρχή νέων και πιο σύνθετων αδιεξόδων για τον 

παγκόσµια οικονοµία. Και αυτό διότι οδεύουµε σε µια νέα φάση διεθνούς 

οικονοµικής στασιµότητας που θα συνοδεύεται από τεράστια ελλείµµατα, δηµόσια 

και ιδιωτικά χρέη, πληµµυρίδα κοπής νοµισµάτων, αυξηµένες τιµές πρώτων υλών και 

εµπορευµάτων, αδυναµία επενδυτικών ευκαιριών, κοινωνικές ανισότητες, επιδείνωση 

του περιβάλλοντος, τεράστια ανεργία, και κυρίως αδυναµία δηµιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας. Εν µέσω αυτής τη κρίσης τραγική «φιγούρα» αποτελεί και η χώρα µας, που 

εκτός των άλλων βρίσκεται υπό την τήρηση του ∆.Ν.Τ., το οποίο θέτοντας στόχους 

στην χώρα µας, οδήγησε την ελληνική κυβέρνηση στην ψήφιση ακόµα πιο 

δυσβάστακτων µέτρων και µεταξύ αυτών και τεκµηρίων. 

Τα πρώτα τεκµήρια τέθηκαν σε ισχύ µε τον νόµο 3323/1955.1  

∆ιακεκριµένοι νοµοµαθείς του φορολογικού δικαίου, χαρακτηρίζουν το Ν.∆. 

3323/1955 τη δεύτερη και µεγαλύτερη µεταρρύθµιση µετά από αυτή του Ελευθέριου 

Βενιζέλου το 1919, που αποτέλεσε και τον κορµό του σηµερινού κωδικοποιηµένου 

φορολογικού νόµου. Και αυτό διότι: α) Καθιερώθηκε στη χώρα µας ο προσωπικός 

φόρος εισοδήµατος ,β) Το νοµοθέτηµα αυτό «αποσκοπεί στην απονοµή φορολογικής 

δικαιοσύνης η οποία δεν επιτυγχάνετο πλήρως υπό το καθεστώς του νόµου 

1640/1919, γ) Καθιέρωσε την αρχή ότι πρέπει να φορολογούνται τα πραγµατικά 

εισοδήµατα και όχι τα τεκµαρτά, καθορίζοντας αυστηρά ότι αυτά µπορούν να 

εφαρµοστούν µόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ο τρόπος διαβίωσης του 

φορολογούµενου είναι τέτοιος ώστε να µαρτυρεί την ύπαρξη αφανούς πηγής 

εισοδήµατος, δ) καθιερώθηκε για πρώτη φορά µε το άρθρο 5 ότι: «Το συνολικό 

εισόδηµα δύναται, κατ' εξαίρεσιν να προσδιορισθεί επί τη βάσει των δαπανών 

διαβιώσεων του φορολογούµενου και των συνοικούντων και βαρυνόντων αυτών 

προσώπων, οσάκις το τεκµαρτό αυτό εισόδηµα είναι ανώτερον του πραγµατικού 

συνολικού εισοδήµατος κατά 40% τουλάχιστον ή κατά 100.000 δραχµάς». 

Η ψήφιση των διατάξεων που αφορούσαν την φορολόγηση των φυσικών 

προσώπων µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 

                                                 
1 Άρθρο «Σταθµός στη φορολογική νοµοθεσία το νοµοθετικό διάταγµα 3323/1955»,  
www.kathimerini.gr 
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είχαν στόχο την σύλληψη και φορολόγηση εισοδηµάτων τα οποία δεν 

φορολογήθηκαν και τα οποία προέκυπταν µε βάση δαπάνες διαβίωσης από την 

κατοχή περιουσιακών στοιχείων επιβατικά αυτοκίνητα,  κ.λπ., αγορές περιουσιακών 

στοιχείων όπως αυτοκινήτων. 

Οι συνεχείς αλλαγές των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του Κ.Φ.Ε2 και µάλιστα η 

θέσπιση απαλλαγών και εξαιρέσεων από τα τεκµήρια, καθιστούσαν ανεπαρκές το 

νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο λειτουργούσε περισσότερο µε το κυνήγι των µισθωτών 

και µικροεισοδηµατίων. Έτσι αυτοί που τοποθετούν στο χρηµατιστήριο ή 

συµµετέχουν σε αυξήσεις κεφαλαίων εταιρειών ή επενδύουν σε χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα απαλλάσσονται του πόθεν έσχες, αντίθετα µε τους µικροεισοδηµατίες. 

Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να γίνει κατανοητό πώς φτάσαµε 

µέχρι την ισχύ των σηµερινών τεκµηρίων και τελικά να καταλήξουµε σε κάποιο 

συµπέρασµα για το κατά πόσο η φορολογία ανταποκρίνεται στους σκοπούς της µέσα 

από αυτό το είδος φορολόγησης. 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας κάνουµε µια ιστορική αναδροµική από τα 

πρώτα χρόνια εφαρµογής φορολογικού συστήµατος στην Ελλάδα µέχρι την πρώτη 

ψήφιση των τεκµηρίων εως και την τελική διαµόρφωσή τους σήµερα. 

Στο δεύτερο µέρος εξετάζουµε τις οικονοµικές συνθήκες που ίσχυαν στην 

Ελλάδα κατά δεκαετίες µελετώντας ταυτόχρονα την επίδρασή τους στα τεκµήρια. 

Στο τρίτο µέρος, µετά απ’ την διαχρονική ανάλυση των τεκµηρίων και την 

αµφισβητούµενη συνεισφορά τους στον περιορισµό της φοροδιαφυγής, καταλήγουµε 

σε ασφαλή συµπεράσµατα και κάνουµε προτάσεις φορολογικής φύσεως, αλλά και 

γενικότερες στήριξης της οικονοµίας. 

∆ιότι είναι η λογική του φορολογικού διεθνούς συστήµατος που εννοείται ότι 

ασχολείται µε την φοροδιαφυγή αλλά περιέργως, γιατί αφήνει ανοιχτά παράθυρα των 

offshore εταιρειών και των φορολογικών παραδείσων και την απαλλαγή από το φόρο 

των κερδών των χρηµατιστηριακών συναλλαγών και των χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων;  

Η εφαρµογή καθολικού πόθεν έσχες, αποτελεί µια σηµαντική παράµετρο 

σύλληψης των εισοδηµάτων που φοροδιαφεύγουν, αλλά και φορολόγησης "φτωχών 

φορολογουµένων" που διάγουν όµως πολυτελώς . Έχουν τα τεκµήρια περιορίσει την 

                                                 
2 Άρθρο «Προσδιορισµός εισοδήµατος µε βάση αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες τεκµήρια 
δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» 
∆ηµήτριος Ζιγκερίδης - Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, www.e-forologia.gr 



ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ-  ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

[10] 
 

φοροδιαφυγή; Συνδέονται ως «εύκολη» λύση µε την αντιµετώπιση της δυσµενούς 

οικονοµικής κατάστασης της χώρας; Τι τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν στην 

εφαρµογή τους αλλά και στο γενικότερο φορολογικό σύστηµα;  
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 ΜΕΡΟΣ Α 

 

 

2.1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α3 

 

Μέχρι το 1919 το ελληνικό φορολογικό σύστηµα λειτουργούσε µε 

απαρχαιωµένους θεσµούς. Τη δεκαετία του 1870 ακόµη ίσχυε η «δεκάτη». Οι ρίζες 

αυτής της φορολογίας σε είδος βρίσκονται στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Στους 

προσωπικούς και «κεφαλικούς» φόρους (χαράτσια).  

Στα χρόνια του Καποδίστρια και του Οθωνα το χαράτσι αντικαταστάθηκε από 

τη φορολόγηση σε είδος του 10% στην ακαθάριστη πρόσοδο της αγροτικής 

παραγωγής. Ο διαβόητος φόρος µαζί µε το ενοίκιο που πλήρωναν οι καλλιεργητές 

των εθνικών κτηµάτων, αποτελούσαν τη βασικότερη πηγή των φορολογικών εσόδων 

του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Εχει υπολογιστεί ότι συνολικά οι δύο φόροι 

έφθαναν στο 25% της παραγωγής.  

Τις δύο πρώτες δεκαετίες του νεοελληνικού κράτους η δεκάτη και το ενοίκιο 

κάλυπταν περίπου το 40% των κρατικών εσόδων. Το υπόλοιπο προερχόταν από τους 

φόρους στις εισαγωγές-εξαγωγές, τα καταναλωτικά αγαθά, τις πρώτες ύλες και, 

γενικώς, ό,τι µπορούσε να φορολογηθεί.  

Πέραν της δριµύτατης κριτικής, που δεχόταν αυτό το ιδιαίτερα επαχθές 

σύστηµα, παλιότεροι και νεότεροι µελετητές το θεωρούν περίπου αναπόφευκτο. 

Η εξοντωτική υπερφορολόγηση των αγροτών θα γίνεται κάπως ηπιότερη τα 

χρόνια της συνταγµατικής µοναρχίας και θ΄ αρχίσει σταδιακά να µειώνεται µετά την 

έξωση του Οθωνα.  

Στην κατάργηση, όµως, της δεκάτης αντιστέκονταν µε νύχια και δόντια οι 

«φοροεισπράκτορες», οι οποίοι καρπώνονταν το ¼ της δεκάτης.  

Οι  απόπειρες για µεταρρύθµιση τα χρόνια 1850-1880 έπεφταν στο κενό, αν 

και δεν έλειπαν οι τεκµηριωµένες προτάσεις. Η κατάργηση µάλιστα της δεκάτης από 

τον Χ. Τρικούπη έγινε µε τρόπο συµβιβαστικό. Τη θέση της πήρε ο «φόρος 

                                                 
� 3 Άρθρο «Οι στοιχειωµένοι φόροι του ελληνικού κράτους», Τ. Κατσιµάρδος, 

www.ethnos.gr  
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αροτριώντων ζώων» (φορολόγηση σε χρήµα µε βάση των αριθµό των γεωργικών 

κτηνών).  

Η αλλαγή αποτελούσε ένα βήµα µπροστά, όταν χρειάζονταν άλµατα.  

Οι πρώτοι νεοελληνικοί προϋπολογισµοί, τουλάχιστον από τότε που 

αποκτήσανε τα τυπικά χαρακτηριστικά να ονοµάζονται τέτοιοι, κινούνταν 

αποκλειστικά σε µια ταµιευτική λογική µε «λεία» την αγροτική παραγωγή.  

Ενώ η φορολόγηση των πολιτών ξεκίνησε µε αναλογία 2 προς 1 υπέρ των 

άµεσων φόρων, καθώς τερµατιζόταν ο 19ος αιώνας, µε πρωταγωνιστή τον Τρικούπη, 

αυτή η σχέση ανατράπηκε πλήρως. Οι περισσότεροι φόροι εισπράττονταν εµµέσως.  

Η ελάττωση των άµεσων και η ενίσχυση των έµµεσων φόρων, που βαραίνουν 

κυρίως τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, θα συνεχιστεί από τις αρχές του 20ού 

αιώνα. Από τότε, µε ορισµένα διαλείµµατα, καλά κρατεί...  

Όπως το ζήτηµα της κατάργησης της δεκάτης είχε τεθεί από πολύ νωρίς και 

καθυστέρησε απελπιστικά, έτσι συνέβη και µε τον φόρο εισοδήµατος. Από τη 

δεκαετία ακόµη του 1860 διατυπώνονται προτάσεις.  

Στα µέσα της επόµενης δεκαετίας το ζήτηµα επανέρχεται µε έναν ιδιάζοντα 

τρόπο. Μάλλον ως συµπληρωµατικός και έκτακτος φόρος, παρά ως κύριος.  

Το 1876 η κυβέρνηση Κουµουνδούρου προτείνει νοµοσχέδιο για τη «σύσταση 

στρατιωτικού ταµείου». Μεταξύ των πόρων του είναι και ο «φόρος εισοδήµατος 

φυσικών προσώπων». Θα φορολογούνταν τα ετήσια καθαρά εισοδήµατα από 

µισθούς, συντάξεις, τόκους κεφαλαίου, εµπορικές - ναυτιλιακές και βιοµηχανικές 

δραστηριότητες. Μάλιστα, όχι αναλογικά, αλλά µε προοδευτική κλίµακα. Το 

νοµοσχέδιο καταψηφίστηκε τότε, πρωτοστατούντος του Τρικούπη. 

Η προοδευτική φορολογία βρίσκεται, πάλι, στην ηµερήσια διάταξη µε τους 

προϋπολογισµούς του 1885 και 1886. Οχι για τα εισοδήµατα, όµως, αλλά επί των 

κληρονοµιών, των δωρεών και των ενοικίων. Η πρώτη κυβέρνηση ∆ηλιγιάννη ήταν 

αυτή που θα εφαρµόσει στη χώρα σύστηµα φορολογίας µε κλιµάκια.  

Η τρικουπική, που τη διαδέχτηκε, έσπευσε αµέσως να το καταργήσει. Ο ∆. 

Γούναρης, υπουργός Οικονοµικών στην κυβέρνηση Θεοτόκη το 1908, θα επιχειρήσει 

ανεπιτυχώς µια «φορολογική µεταρρύθµιση».  

∆εν έθιξε όµως  το ισχύον φορολογικό σύστηµα. Αυτό στο µεταξύ έχει 

µεταβληθεί και τα φορολογικά υποζύγια είναι κυρίως τα αστικά στρώµατα. Τα 

χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα στενάζουν κάτω από το βάρος, κυρίως, των έµµεσων 

φόρων. 
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Σύµφωνα µε τον Α. Αγγελόπουλο, στόχος του Πατρινού ήταν η επιβολή 

φόρου εισοδήµατος, όπως στην Πρωσία. Εκεί ο φόρος επιβαλλόταν στο σύνολο των 

εσόδων, ανεξαρτήτως από την προέλευσή τους.  

Το Κίνηµα στο Γουδί το 1909 και η κυβέρνηση Μαυροµιχάλη, που 

στηριζόταν από τους στρατιωτικούς, θα επιχειρήσει το «ανέφικτο να το κάνει 

εφικτό». Ο υπουργός Οικονοµικών Αθ. Ευταξίας θα καταρτίσει νόµο «περί 

φορολογίας του εισοδήµατος και κινητών αξιών». Πλην, όµως, δεν αρκούσε η λήψη 

νοµοθετικών µέτρων. Χρειαζόταν και να εφαρµοστούν. Πράγµα που δεν επιτεύχθηκε 

ούτε τότε ούτε µετά από δύο χρόνια 

Πέραν της δεκάτης οι φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν από 

καταβολής νεοελληνικού κράτους ήταν ο φόρος οικοδοµών, επιτηδεύµατος και 

χαρτοσήµου. Αν και ο τελευταίος θεωρείται έµµεσος, χρησιµοποιήθηκε για πολλές 

δεκαετίες ως υποκατάστατο του φόρου εισοδήµατος (περιείχε διάταξη και για τη 

φορολόγηση κινητών αξιών). Η φορολογία αυτή θεσπίστηκε ήδη από το 1836. 

Αργότερα θα υπάρξει φόρος επί των κερδών των ανωνύµων εταιρειών και στο τέλος 

του 19ου αιώνα φόρος κληρονοµιών.  

Οι ενοικιάσεις των φόρων, πριν από το 1880, είναι το πρώτο µεγάλο 

θερµοκήπιο της διαφθοράς στο νεοελληνικό δηµόσιο και την πολιτική σε συνδυασµό 

µε το τοκογλυφικό κεφάλαιο και τις πελατειακές σχέσεις.  

         Ενενήντα χρόνια συµπληρώθηκαν από την καθιέρωση του φόρου 

εισοδήµατος και την πρώτη µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση στη χώρας µας. Το 

1919 θεσπίζονται τρεις θεµελιώδεις νόµοι για το φορολογικό σύστηµα. Άρχισαν να 

εφαρµόζονται µετά από µια µεταβατική διετία, συνυπάρχοντας µε την προηγούµενη 

νοµοθεσία. Στο διάστηµα αυτό παλιοί και νέοι επιβάλλονταν αλληλοσυµψηφιζόµενοι. 

Το σύστηµα, που στηριζόταν στην αναλυτική φορολόγηση. ∆ηλαδή κάθε 

«καθαρή πρόσοδος» από οικοδοµές, αγροτική γη, κινητές αξίες, κέρδη από 

επιχειρήσεις, αµοιβές µισθωτών και ελεύθερων επαγγελµατιών φορολογούνταν 

χωριστά και διαφορετικά.  

Η αλλαγή εντάσσεται από τους ιστορικούς και τους ιστορικούς της οικονοµίας 

στο πλαίσιο των αστικών εκσυγχρονισµών κατά την περίοδο των κυβερνήσεων του 

Ελ. Βενιζέλου. Μαζί µε την ένταξη αυτή, συνήθως προστίθεται η εκτίµηση ότι ο 

φορολογικός εκσυγχρονισµός δεν ολοκληρώθηκε και παρέµενε µετέωρος εξαιτίας 

των γεγονότων που ακολούθησαν (Μικρασιατική Καταστροφή και αργότερα η 
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οικονοµική κρίση, που οδήγησε στην πτώχευση του 1932). Αν οφειλόταν όµως εκεί 

το ανολοκλήρωτο, η µεταρρύθµιση θα ερχόταν συµπληρωµένη αργότερα; 

 

 

2.2 Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

 

Η µεταρρύθµιση  «σταθµός» του φορολογικού συστήµατος επιβλήθηκε τελικά  

το 1955 από την πρώτη κυβέρνηση του Κ. Καραµανλή. Τότε θα θεσπιστεί ο γνωστός 

έως σήµερα ενιαίος φόρος εισοδήµατος.4  

Στον µισό αιώνα που µεσολάβησε θα αλλάξει πολλές φορές και από πολλές 

κυβερνήσεις το σύστηµα. Οµως, η κυρίαρχη λογική του, µε συνειδητές πολιτικές 

επιλογές, θα παραµείνει, ουσιαστικά, αµετάβλητη. Στον ένα ή τον άλλο βαθµό θα 

είναι πάντα το φορολογικό σύστηµα άδικο και αναποτελεσµατικό. «Ικρίωµα 

αντιφάσεων, αδικίας και ανισοτήτων», όπως το χαρακτηρίστηκε εύστοχα από τα τέλη 

του 19ου αιώνα.  

Καθώς πάλι το φορολογικό έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και κυοφορείται 

άλλη µια µεταρρύθµιση η πορεία που ακολούθησαν οι νεοελληνικοί φόροι έχει το 

ενδιαφέρον της. Οχι µόνο για ιστορικούς λόγους ή από περιέργεια. Το φορολογικό, 

ως νοµοθετικό πλέγµα και η εφαρµογή του, αντανακλά το πολιτικό, το οικονοµικό 

και το κοινωνικό σύστηµα. 

Τα χαρακτηριστικά αυτού του Ν.∆. κατά κανόνα αποτελούν :1) Η φορολογία 

είναι υποχρεωτική, όλοι οι πολίτες υπόκεινται στο φόρο µε περιορισµένες εξαιρέσεις 

φορολογικών απαλλαγών για όλους γενικότερης κοινωνικής πολιτικής, 2) Ο φόρος 

που επιβάλλεται στα Φυσικά Πρόσωπα είναι προσωπικός και προοδευτικός. 

Επιβάλλεται στο συνολικό εισόδηµα κάθε προσώπου, κάθε πολίτης συνεισφέρει 

ανάλογα µε το εισόδηµα του, 3) εφαρµόζεται το σύστηµα της προκαταβολής του 

φόρου,  4) οι σύζυγοι υποβάλλουν ενιαία δήλωση, ανεξάρτητα από την πηγή που 

προέρχονται τα εισοδήµατά τους. Ο φόρος όµως υπολογίζεται χωριστά για κάθε 

σύζυγο ανάλογα µε τα εισοδήµατα του, 5) καθιερώνεται για τα φυσικά πρόσωπα ένα 

αφορολόγητο ποσό µε ελάχιστο όριο συντήρησης το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα 

µε τα οικογενειακά βάρη που έχει ο φορολογούµενος. Το ποσό αυτό εκπίπτει, δεν 

                                                 
� 4 Άρθρο «Οι στοιχειωµένοι φόροι του ελληνικού κράτους», Τ. Κατσιµάρδος, 

www.ethnos.gr  
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φορολογείται δηλαδή από το συνολικό του εισόδηµα, 6) τα εισοδήµατα τα 

κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, και ανάλογα µε την πηγή προελεύσεως τους 

έχουν ανάλογη µεταχείριση. Τα εισοδήµατα που προέρχονται από εργασία (µισθωτοί, 

ελεύθεροι επαγγελµατίες) τυγχάνουν ευνοϊκής µεταχείρισης σε σχέση µε τα 

εισοδήµατα που προέρχονται από το κεφάλαιο (ακίνητα, κινητές αξίες), τα οποία 

έχουν συµπληρωµατικό φόρο και υφίστανται µεγαλύτερη επιβάρυνση, 7) έχουµε 

καθιέρωση του συστήµατος παρακράτησης του φόρου στην πηγή, πράγµα που  

εξασφαλίζει στο ∆ηµόσιο την γρήγορη και ανέξοδη είσπραξη του φόρου, 

8)επεκτείνεται ο φόρος και στα γεωργικά εισοδήµατα. 

Ο νόµος 3323/1955 και 3843/58 περί της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων αποτελούν τον κορµό του φορολογικού συστήµατος όπως ισχύει µέχρι και 

σήµερα.  
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3. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ5678 

 

 

3.1 ∆ΕΚΑΕΤΙΑ 1970 

 

Ο νόµος 3323/1955 ίσχυσε έκτοτε χωρίς ουσιώδεις µεταβολές µέχρι το 1978, 

που ψηφίστηκε ο νόµος 820/78. 

 

3.1.1. ΙΣΧΥΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ 

ΤΟΥ ‘70 

 

Το φορολογικό σύστηµα της χώρας αυτής της δεκαετίας δεν παρουσιάζει 

µεγάλες τροποποιήσεις σε σχέση µε το αρχικά ψηφισµένο Ν.∆. του 1955. Η µεγάλη 

του αλλαγή γίνεται µε τις ριζικές αλλαγές που αφορούν πλέον στην πάγια εφαρµογή 

των τεκµηρίων, καθώς, πρώτη φορά ψηφίστηκε η φορολόγηση των εισοδηµάτων 

βάσει των τεκµηρίων κτήσης περιουσιακών στοιχείων και των τεκµηρίων διαβίωσης 

εφόσον αυτά υπερέβαιναν το δηλούµενο εισόδηµα του φορολογουµένου.  

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΝΟΜΟ 

3323/1955 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟς ΦΟΡΟΛ.ΣΥΝΤ. 

ΦΟΡΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΟΡΟΥ 

1.000.000 0 0 1.000.000 0 

1.500.000 5 75.000 2.500.000 75.000 

1.500.000 15 225.000 4.000.000 300.000 

3.000.000 30 900.000 7.000.000 1.200.000 

8.000.000 40 3.200.000 15.000.000 4.400.000 

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ 45       

 

                                                 
5 www.e-forologia.gr 
6www.taxheaven.gr 
7 www.forin.gr 
8 www.pandektis.gr 
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            ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΝΟΜΟ 

3765/1957 (ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

Κλιµάκιον 

Εισοδήµατος 

Φορολογικός 

Συντελεστής 

%  

Φόρος 

Κλιµακίου 

Σύνολον  

Εισοδήµατος Φόρου 

2.000 4 80 2.000 80 

2.000 5 100 4.000 180 

2.000 6 120 6.000 300 

2.000 7 140 8.000 440 

4.000 8 320 12.000 760 

4.000 9 360 16.000 1.120 

4.000 10 400 20.000 1.520 

4.000 11 440 24.000 1.960 

6.000 12 720 30.000 2.680 

6.000 13 780 36.000 3.460 

6.000 14 840 42.000 4.300 

6.000 15 900 48.000 5.200 

8.000 16 1.280 56.000 6.480 

8.000 17 1.360 64.000 7.840 

8.000 18 1.440 72.000 9.280 

8.000 19 1.520 80.000 10.800 

10.000 20 2.000 90.000 12.800 

10.000 21 2.100 100.000 14.900 

20.000 23 4.600 120.000 19.500 

20.000 25 5.000 140.000 24.500 

30.000 28 8.400 170.000 32.900 

30.000 31 9.300 200.000 42.200 

40.000 35 14.000 240.000 56.200 

40.000 39 15.600 280.000 71.800 

60.000 43 25.800 340.000 97.600 

60.000 47 28.200 400.000 125.800 
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100.000 52 52.000 500.000 177.800 

100.000 57 57.000 600.000 234.800 

200.000 58 116.000 800.000 350.800 

200.000 59 118.000 1.000.000 468.800 

Υπερβάλλον 60 - - - 

 

 

 

3.1.2. ΣΤΟΧΟΙ  ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή των τεκµηρίων αποσκοπεί στην είσπραξη 

περισσότερων εσόδων από µέρους του κράτους και για πολλούς µέσο καταπολέµησης 

της φοροδιαφυγής. Στην προκειµένη βέβαια περίπτωση αρκεί να ανατρέξει κανείς 

στην οικονοµική κατάσταση εκείνης της εποχής. 

Πιο συγκεκριµένα µέχρι τα µισά του 1973 η Ελληνική οικονοµία γνώρισε 

απίστευτα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, έχοντας άριστα δηµοσιονοµικά µεγέθη, ενώ 

το δηµόσιο χρέος δεν ξεπερνούσε το 16% του ΑΕΠ, χρέος που δηµιουργήθηκε από το 

πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.  

Η αρχή της κρίσης στα µέσα του 1973 έγινε µε την πρώτη παγκόσµια 

πετρελαϊκή κρίση, η οποία τίναξε τον πληθωρισµό από το 4% στο 14%, ενώ την 

αµέσως επόµενη χρονιά (1974) έφτασε στα µεγαλύτερα επίπεδα που έχει γνωρίσει 

µεταπολεµικά η Ελλάδα, ξεπερνώντας το 28%! Παράλληλα αυτήν την περίοδο η 

χώρα γνώριζε έντονες πολιτικές αλλαγές, µε την κατάρρευση του καθεστώτος 

Ιωαννίδη και την έναρξη της µεταπολιτευτικής περιόδου.  

Η χώρα επέστρεφε στην δηµοκρατία, µε την νέα κυβέρνηση Καραµανλή στα 

µέσα του 1974 να αναλαµβάνει τις τύχες της χώρας. Η νέα κυβέρνηση ανέλαβε 

έχοντας ως οικονοµικά δεδοµένα την δηµοσιονοµική πειθαρχία από την µία, αλλά τα 

µεγάλα µεγέθη του πληθωρισµού από την άλλη.  

Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων συνεχίστηκε µέχρι και το 1980, µε την 

ολοκλήρωση εκατοντάδων έργων που είχαν αλλάξει την εικόνα της χώρας. Νέες 

εθνικές οδοί, νέα διεθνή αεροδρόµια, λιµάνια, ατµοηλεκτρικοί σταθµοί της ∆ΕΗ κτλ 

ήταν µερικά από τα εκατοντάδες έργα της περιόδου 1968-1980 που 
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χρηµατοδοτήθηκαν από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Παράλληλα η 

κυβέρνηση Καραµανλή ολοκλήρωσε µε επιτυχία τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις 

την Ελλάδας µε την τότε ΕΟΚ. Η Ελλάδα εντάχθηκε επίσηµα στην ΕΟΚ ως 10ο 

πλήρες µέλος της την 1-1-1981. 

 

 

3.1.3. ΤΕΚΜΗΡΙΑ 

 

3.1.3.1. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

   Όσο αφορά τα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε 

το άρθρο 11 του νόµου 820/78 ορίστηκε τεκµήριο απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων στην αγορά  ακινήτων, αυτοκινήτων, πλοίων αναψυχής, σκαφών 

αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας, µε εξαίρεση τα είδη 

που αποτελούν αντικείµενο επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οµοίως ορίστηκε ότι 

αποτελεί τεκµήριο απόκτησης και η ανέγερση κτιρίων µε εξαίρεση επίσης τις 

επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την ανέγερση οικοδοµών. 

Επίσης, ορίστηκε τεκµήριο η χορήγηση δανείων προς την εταιρεία από µέρους των 

εταίρων, µε εξαίρεση τις εταιρείες µε α’ ή β’ κατηγορίας βιβλία και µέχρι του ποσού 

των 200.000δρχ.  Βέβαια ορίστηκε ότι τα τεκµήρια που αναφέρθηκαν πλην αυτών 

που αφορούσαν την χορήγηση δανείου υπολογιζόντουσαν µειωµένα κατά 20%. 

 

3.1.3.2 . ΤΕΚΜΗΡΙΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 

   Α. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ βλ.παράρτηµα 1 

 

   Η πρώτη εφαρµογή των τεκµηρίων διαβίωσης ψηφίστηκε το 1978 µε τον 

νόµο 820/78. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 καθιερώθηκε πρώτη φορά ο υπολογισµός της 

ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης  σε αυτοκίνητα µε φορολογήσιµους ίππους άνω των 6. 

Προέβλεπε τόσο την περίπτωση των ιδιωτών – φυσικών προσώπων όσο και αυτή των 

µελών σε εταιρείες. Έτσι σε οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες που είχαν στην 

κατοχή τους ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, καταλογιζόταν το τεκµήριο στον 

οµόρρυθµο εταίρο µε το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής, λαµβανοµένης υπόψη και 
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της χρήσης του αυτοκινήτου, εφόσον αυτός δεν είχε στην κατοχή του άλλο 

αυτοκίνητο µεγαλύτερης ιπποδύναµης. Σε περίπτωση περισσοτέρων αυτοκινήτων 

γινόταν επιµερισµός του τεκµηρίου βάσει των ποσοστών συµµετοχής των εταίρων 

φυσικών προσώπων, εφόσον επίσης δεν ήταν κάτοχοι µεγαλύτερων αυτοκινήτων σε 

ιπποδύναµη. Τα ανωτέρω είχαν εφαρµογή και στις ΕΠΕ. Στην περίπτωση των Α.Ε., η 

ετήσια τεκµαρτή δαπάνη επιµεριζόταν στους ασκούντες την διοίκηση ισόποσα 

εφόσον αυτοί δεν ήταν κάτοχοι αυτοκινήτων µικρότερης ιπποδύναµης σε σχέση µε 

αυτή των αυτοκινήτων της Α.Ε.. Η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη για τον καθένα, 

αθροιστικά για όλα τα αυτοκίνητα της Α.Ε.,  δεν µπορούσε να ξεπεράσει την ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη του µεγαλύτερου αυτοκινήτου της Α.Ε..   

   Επίσης βάσει του ως άνω νόµου, είχε καθιερωθεί προσαύξηση του ετήσιου 

τεκµηρίου κατά 15% για το δεύτερο αυτοκίνητο που ανήκε στον φορολογούµενο, την 

σύζυγο ή τα προστατευόµενα µέλη του και κατά 30% για κάθε επιπλέον αυτοκίνητο 

πέραν του δεύτερου. Μόνη εξαίρεση αποτελούσε αν η σύζυγος είχε δικό της 

εισόδηµα ως επιχειρηµατίας, µισθωτός δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, όντας 

οικονοµικά ανεξάρτητη του συζύγου (άρ.45 παρ.1 του Ν.∆. 3323/1955), ώστε να µην 

υπολογισθεί η προσαύξηση για το δεύτερο αυτοκίνητο. Ως πρώτο αυτοκίνητο 

λαµβανόταν αυτό µε την µεγαλύτερη ιπποδύναµη, ενώ το τεκµήριο επιµεριζόταν σε 

δωδέκατα ανάλογα των µηνών κτήσης (µάλιστα υπολογιζόταν τεκµήριο στις 

περιπτώσεις εικονικής µεταβίβασης9 του αυτοκινήτου, που ορίζονται από το νόµο) 

µέσα στο έτος και µειωνόταν µε βάση τα χρόνια παλαιότητάς του10 ξεκινώντας από 

πέµπτο έτος κυκλοφορίας και µετά. Στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων 

                                                 

9 «Εις περίπτωσιν εικονικής µεταβιβάσεως επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως ή εικονικής κτήσεως υπό πλειόνων, το 
τεκµήριον της ετησίας τεκµαρτής δαπάνης χωρεί κατά ενός εκάστου διά το σύνολον της βάσει του αυτοκινήτου προκυπτούσης 
ετησίας τεκµαρτής δαπάνης. Ως εικονική θεωρείται ιδία η µεταβίβασις αυτοκινήτου ή η κτήσις οσάκις πραγµατοποιήται µεταξύ 
συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας κατ΄ ευθείαν γραµµήν ή εκ πλαγίου µέχρι και του τρίτου βαθµού επιτρεποµένης 
ανταποδείξεως.» 

 

10 Η εξ εκάστου επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως προκύπτουσα τεκµαρτή δαπάνη µειούται κατά ποσοστόν: α) δέκα 
πέντε επί τοις εκατόν (15) εάν έχει παρέλθει χρονικόν διάστηµα από πέντε  

(5) µέχρι δέκα (10) ετών αφ΄ ότου το επιβατικόν αυτοκίνητον ιδιωτικής χρήσεως το πρώτον ετέθη εις κυκλοφορίαν εν Ελλάδι, β) 
είκοσιν επί τοις εκατόν (20%) εάν έχει παρέλθει χρονικόν διάστηµα άνω των δέκα (10) και µέχρι δέκα πέντε (15) ετών, γ) 
τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) εάν έχει παρέλθει χρονικόν διάστηµα άνω των δέκα πέντε (15) και µέχρις είκοσι (20) ετών αφ΄ 
ότου το επιβατικόν αυτοκίνητον ετέθη το πρώτον εις κυκλοφορίαν εν Ελλάδι ή εάν έχη αγορασθή απ΄ ευθείας από τον 
Οργανισµόν ∆ιαχειρίσεως ∆ηµοσίου Υλικού (Ο∆∆Υ), δ) πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%) εάν έχει παρέλθει χρονικόν 
διάστηµα άνω των είκοσι (20) ετών αφ΄ ότου το επιβατικόν αυτοκίνητον ιδιωτικής χρήσεως ετέθη το πρώτον εις κυκλοφορίαν εν 
Ελλάδι. 
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ιδιωτικής χρήσεως ειδικώς διασκευασµένων γι’ αναπήρους, λαµβανόταν ως ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη αυτή που αντιστοιχούσε στους 8 φορολογήσιµους ίππους, όταν τα 

αυτοκίνητα ξεπερνούσαν αυτούς τους ίππους.  

 

Β. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

 

 

   Όσο αφορά την ετήσια τεκµαρτή δαπάνη κατοικίας, αυτή λαµβανόταν 

υπόψη µόνο για δευτερεύουσες κατοικίες κι όχι για την κύρια κατοικία. 

Συγκεκριµένα η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη για δευτερεύουσες κατοικίες 

πολλαπλασιαζόταν είτε µε συντελεστή ένα, εάν επρόκειτο για µία δευτερεύουσα 

ιδιοκατοικούµενη κατοικία µε συνολική κλειστή επιφάνεια κάτω των 60τ.µ. χτισµένη 

σε οικόπεδο κάτω των 500τ.µ., είτε µε συντελεστή δύο στις λοιπές περιπτώσεις. 

Εξαίρεση αποτελούσε η δευτερεύουσα κατοικία που ήταν χτισµένη σε χωριό κάτω 

των 2000 κατοίκων , πλην των περιοχών που αποτελούν θέρετρα, και που είχαν 

περιέλθει στον φορολογούµενο ή στην σύζυγό του είτε µε κληρονοµιά, δωρεά ή 

προίκα. 

 

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

   Τεκµαρτή δαπάνη υπολογιζόταν και για τις οικιακές βοηθούς, τους οδηγούς 

αυτοκινήτων και το  λοιπό προσωπικό πολλαπλασιαζόµενη επί συντελεστή δύο (2). 

 

∆. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

   Για τον υπολογισµό της δαπάνης των σκαφών αναψυχής λαµβανόταν υπόψη 

ο τύπος του σκάφους, το µήκος του, οι κόροι συνολικής χωρητικότητας και το τυχόν 

πλήρωµα που απασχολούσε. Έτσι τα ιστιοφόρα και µηχανοκίνητα σκάφη µε χώρο 

ενδιαιτήσεως χωρίς µόνιµο πλήρωµα και µε µήκος από 6 έως 14 µέτρα, είχαν 

τεκµήριο 120.000 δρχ.  

   Τα ιστιοφόρα είτε µικτού τύπου είτε µόνο µηχανοκίνητα µε µόνιµο 

ναυτολογηµένο προσωπικό σε ετήσια βάση είχαν τεκµήριο α) 900.000δρχ για σκάφος 

από 15 έως 25 κόρους ολικής χωρητικότητας, β)1.300.000δρχ. για σκάφος από 25 

έως 75 κόρους ολικής χωρητικότητας και γ)1.800.000δρχ. για σκάφη άνω των 75 και 
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µέχρι 150 κόρους. Αν τα ανωτέρω σκάφη δεν είχαν ναυτολογηµένο προσωπικό το 

τεκµήριό τους ήταν αντίστοιχα 250.000δρχ, 300.000δρχ. και 600.00δρχ. 

   Τα λοιπά µηχανοκίνητα χωρίς χώρο ενδιαιτήσεως και µήκους 5 µέτρων 

είχαν τεκµήριο 40.000δρχ. και αυτό προσαυξανόταν κατά 20.000δρχ. για κάθε 

επιπλέον µέτρο, ενώ το ίδιο ίσχυε και για τα ταχύπλοα µηχανοκίνητα ανοιχτού τύπου. 

 

 

Ε.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 

 

   Οι συντελεστές των τεκµηρίων µειώνονταν: 

Α) στο µισό εάν επρόκειτο για ιδιοκατοικούµενη κύρια οικοδοµή. 

Β) σε µία µονάδα για το καταβαλλόµενο ενοίκιο, εφόσον τα προστατευόµενα 

µέλη που βάρυναν τον φορολογούµενο και συµπεριλαµβανοµένης σ’ αυτά και της 

συζύγου του ήταν πάνω από τρία.  

   Αυτές βέβαια οι δυο ευνοϊκές µειώσεις των τεκµηρίων δεν ίσχυαν στην 

περίπτωση που ο φορολογούµενος επιβαρυνόταν και µε τεκµήρια της Γ’ ή της ∆’ 

περίπτωσης περί βοηθητικού προσωπικού ή κατοχής σκάφους. 

   Στην περίπτωση που είτε ο φορολογούµενος είτε η σύζυγός του 

χρησιµοποιούσε την κατοικία και ως έδρα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

τότε το ενοίκιο µειώνεται στο 1/3. Επίσης αν ο φορολογούµενος διέµενε σε 

ξενοδοχείο ως τεκµήριο λαµβανόταν υπόψη το ενοίκιο διαµονής του. Αν σ’ αυτό 

περιλαµβανόταν και η διατροφή τότε το συνολικό ποσό διαιρούνταν δια δύο για να 

ληφθεί υπόψη. Ακόµα, εάν η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη που προέκυπτε από το ενοίκιο 

της κύριας κατοικίας ήταν µεγαλύτερη κατά 25% από την ετήσια τεκµαρτή δαπάνη 

που προέκυπτε από το αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης αθροιστικά µε αυτήν του 

βοηθητικού προσωπικού και του σκάφους, τότε λαµβανόταν υπόψη το ενοίκιο της 

κύριας κατοικίας. 

   Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι ο συγκεκριµένος νόµος στην παράγραφο 3 

του άρθρου 12 διευκρινίζει ρητά το ετήσιο συνολικό ποσό της τεκµαρτής δαπάνης 

διαβίωσης δεν µπορούσε να αµφισβητηθεί απ’ τον φορολογούµενο.  

 

 

Ζ. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
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   Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του νόµου 820/1978 τα τεκµήρια δεν 

εφαρµόζονταν στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Σε φορολογούµενους αγρότες που οι ίδιοι ή τα µέλη της οικογένειάς 

τους ασχολούνταν  κατά κύριο επάγγελµα µε γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

• Προκειµένου περί µισθωτών και συνταξιούχων εφ’ όσον ο 

φορολογούµενος και η σύζυγός του έχουν µόνον εισοδήµατα από µισθωτές 

υπηρεσίες, διαθέτουν επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως µέχρι δέκα (10) 

φορολογήσιµους ίππους ή το ενοίκιο της κυρίας κατοικίας δεν υπερβαίνει το ποσόν 

των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δρχ., εκτός εάν για τα ως άνω πρόσωπα 

εφαρµόζονται οι διατάξεις περί απασχόλησης οικιακού προσωπικού και κατοχής 

σκαφών αναψυχής του άρθρου 12. 

•  Προκειµένου περί αναπήρων διά το ποσό της δαπάνης η οποία 

προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως το οποίο 

απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας. 

• Προκειµένου περί ασκούντων ελευθέριο επάγγελµα για το ποσό της 

δαπάνης η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως 

µέχρι δέκα (10) φορολογήσιµων ίππων µόνον διά τα δύο (2) πρώτα έτη ασκήσεως του 

επαγγέλµατός των και εφ΄ όσον ο φορολογούµενος δεν έχει κι άλλα, πλην αυτού για 

την άσκηση του επαγγέλµατός του, εισοδήµατα, η δε σύζυγός του από οιασδήποτε 

πηγή. 

• Προκειµένου περί µετοικησάντων προσώπων, τα οποία εισήγαγαν 

µέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως επί 

µε την καταβολή µειωµένων δασµών και φόρων κατά τις ισχύουσες σχετικές περί 

µετοικούντων διατάξεις, για το ποσό της δαπάνης η οποία προκύπτει βάσει του 

επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως για τα οικον. έτη 1979 και 1980, εφ’ όσον 

έχουν εισόδηµα µόνο από µισθωτές υπηρεσίες, η δε σύζυγός τους δεν έχει 

εισοδήµατα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εάν για τα παραπάνω πρόσωπα 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων Γ΄ και ∆΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

12 (περί οικιακού προσωπικού και σκαφών αναψυχής). 

• Προκειµένου περί των κατωτέρων πληρωµάτων και των αξιωµατικών 

των εµπορικών πλοίων, εφ’ όσον ο φορολογούµενος έχει µόνον αµοιβές που 

απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο βάσει 

των διατάξεων του Ν.∆. 3323/1955 η δε σύζυγός του δεν έχει εισοδήµατα από 
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οποιαδήποτε πηγή, για το ποσό της δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού 

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως ή του ετησίου ενοικίου της κυρίας κατοικίας, εκτός 

εάν για τα πρόσωπα αυτά εφαρµόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων Γ΄ και ∆΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 12. 

• Προκειµένου περί αλλοδαπού προσωπικού µη µονίµως διαµένοντος 

στην Ελλάδα ή ηµεδαπών διαµενόντων µονίµως στο εξωτερικό και απασχολουµένων 

αποκλειστικά σε επιχειρήσεις υπαγοµένες στις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 «περί 

εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εµποροβιοµηχανικών εταιρειών», του Α.Ν. 

378/1968 «περί συµπληρώσεως του Α.Ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 

αλλοδαπών εµποροβιοµηχανικών εταιρειών» και του άρθρου 2511 του Ν. 27/1975 

«περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Εµπορικής 

Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθµίσεως 

συναφών θεµάτων», ως ισχύει, για το ποσό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης, η οποία 

προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως ή του ενοικίου.  

 

Η. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

                                                 
11 Αρθρον 25  
Σχετικές ∆ιατάξεις  
1. Γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων οιουδήποτε τύπου ή µορφής ασχολούµενα µε 
την διαχείρισιν, αντιπροσώπευσιν ή εκµετάλλευσιν πλοίων, εγκαθιστάµενα εν Ελλάδι κατόπιν αδείας 
παρεχοµένης διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισµού και Εµπορικής Ναυτιλίας 
απολαµβάνουν των εξής διευκολύνσεων, εφ΄ όσον απασχολούνται αποκλειστικώς µε την εκτέλεσιν 
εργασιών, ως το αντικείµενο είναι εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικρατείας ή µε την παροχήν 
υπηρεσιών προς την ποντοπόρον ή µεσογειακήν ναυτιλίαν, αί δε δαπάναι λειτουργίας των καλύπτονται 
εξ ολοκλήρου δι΄ εισαγωγής ξένου συναλλάγµατος, µη υποχρεωτικώς εκχωρητέου, ήτοι:  
 
α) Απαλλαγής από του φόρου εισοδήµατος ως και πάντος τέλους, φόρου, εισφοράς ή κρατήσεως του 
∆ηµοσίου ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου, υφισταµένου ή επιβληθησοµένου εις το µέλλον, διά το εισόδηµα 
αυτών το κτώµενον εξ εργασιών ή παροχής υπηρεσιών περί ως η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, 
διά τας εισπράξεις ή πληρωµάς, συµβάσεις και γενικώς οιασδήποτε πράξεις τας διενεργουµένας εν τη 
ασκήσει των άνω εργασιών ή εν τη παροχή των άνω υπηρεσιών.  
 
β) Χορηγήσεως είς το πάσης φύσεως αλλοδαπόν προσωπικόν των επιχειρήσεων τούτων αδείας 
εργασίας και παραµονής εν Ελλάδι διά χρονικόν διάστηµα µέχρι δύο ετών. Η παροµονή αυτή δύναται 
να παρατείνηται ανά διετίαν απεριορίστως και εφ΄ όσον ισχύει η υπαγωγή των επιχειρήσεων τούτων 
εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η περί παροχής αδείας εργασίας και παραµονής ή παρατάσεως 
της ήδη χορηγηθείσης τοιαύτης αδείας αίτησις, δέον να συνοδεύηται και από υπεύθυνον δήλωσιν της 
επιχειρήσεως ότι ο αιτών αλλοδαπός ανήκει είς το προσωπικόν αυτής και εργάζεται αποκλειστικώς δι΄ 
αυτήν.  
 
γ) Της ταχυδροµήσεως συστηµένων επιστολών εις το έξωτερικόν άνευ προσκοµίσεως των εις το 
ταχυδροµείον προς έλεγχον, εφ΄ όσον επί του φακέλλου αναγράφεται η επωνυµία του αποστολέως, 
έχει τεθή η σφραγίς της επιχειρήσεως και η µονογραφή του ∆ιευθυντού του εγκατασταθέντος γραφείου 
ή υποκαταστήµατος.  
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Με το άρθρο 14 του ίδιου νόµου αποφασίστηκε ότι η διαφορά ανάµεσα στα 

δηλωθέντα εισοδήµατα του φορολογούµενου, της συζύγου και των προστατευόµενων 

µελών του, και της δαπάνης για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων αθροιστικά µε 

την δαπάνη διαβίωσης των ως άνω προσώπων, προσαυξάνει το δηλωθέν εισόδηµα 

είτε αυτό προκύπτει από εµπορικές επιχειρήσεις είτε από ελευθέρια επαγγέλµατα. 

Εάν δεν υπάρχει τέτοιο δηλωθέν εισόδηµα η διαφορά θεωρείται εισόδηµα βάσει των 

διατάξεων του Ν.∆. 3323/1955 (άρθρο 45). 

Η προκύπτουσα διαφορά στο µέρος που αφορά την δαπάνη αγοράς ακινήτου 

κατανέµεται ισοµερώς προς φορολόγηση τον χρόνο πραγµατοποίησής της και τα δύο 

επόµενα χρόνια. 

Βέβαια δεν ετίθεντο θέµα φορολόγησης βάσει τεκµηρίων όταν η διαφορά 

µεταξύ των δηλωθέντων εισοδηµάτων και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων συν της δαπάνης διαβίωσης δεν υπερέβαινε το 10% του δηλωθέντος 

εισοδήµατος. Κατ’ εξαίρεση στο οικονοµικό έτος 1979 το ποσοστό αυτό 

αποφασίστηκε στο 20% του δηλωθέντος εισοδήµατος. 

Η προκύπτουσα διαφορά µπορούσε να καλυφθεί από:  εισοδήµατα που 

αποκτήθηκαν από τον φορολογούµενο, την σύζυγο και τα προστατευόµενα µέλη του 

αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο του ίδιου οικονοµικού έτους,  

χρηµατικά ποσά τα οποία δεν θεωρούνταν εισόδηµα κατά τας ισχύουσες διατάξεις, 

ανάλωση κεφαλαίου το οποίο αποδεδειγµένως φορολογήθηκε κατά τα προηγούµενα 

έτη ή απαλλάχθηκε του φόρου νοµίµως, χρηµατικά ποσά τα οποία προέρχονταν από 

διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγµατος µη υποχρεωτικώς 

εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος, δάνεια, δωρεά. Στην περίπτωση αυτή η 

δωρεά φορολογούνταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις βάσει της φορολογίας δωρεών. 

   Ο φορολογούµενος και η σύζυγός του απαλλάσσονταν του πόθεν έσχες για 

αγορά η ανέγερση α’ κατοικίας µέχρι το ποσό των 600.000δρχ. και εφόσον δεν 

τύγχαναν ήδη κύριοι α’ κατοικίας σε πόλη άνω των 5000 κατοίκων στην Ελλάδα µε 

οποιαδήποτε µορφή ιδιοκτησίας. 

   Ο φορολογούµενος µε την λήψη του εκκαθαριστικού σηµειώµατος 

µπορούσε να αµφισβητήσει το περιεχόµενό του µε αποδεικτικά µέσα, ενώ για τις 

περιπτώσεις εκτίµησης α) αγοραίας αξίας ακινήτων, β) αγοραίας αξίας µη 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο µετοχών των Ανωνύµων Εταιρειών και γ) αξίας 



ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ-  ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

[26] 
 

άλλων κινητών µεγάλης αξίας, π.χ. έργων τέχνης ή συλλογών, συστηνόταν ειδικό 

σώµα ορκωτών εκτιµητών. 

 

 

            3.2 ∆ΕΚΑΕΤΙΑ 1980 

 

         3.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ12  

 

            Η δεκαετία αυτή χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση της κοινωνικής 

προστασίας και την αναδιανοµή του εισοδήµατος. Πέρασαν νόµοι για την προστασία 

του συνδικαλισµού, ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, ενώ θεσµοθετήθηκε η 

αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή των µισθών για την προστασία έναντι του 

πληθωρισµού και προστατεύθηκαν νοµικά οι υπάλληλοι από τις απολύσεις, 

επικρατώντας παράλληλα µεγάλες αυξήσεις αποδοχών. 

    Ο δηµόσιος τοµέας γιγαντώθηκε και πολλές επιχειρήσεις 

κρατικοποιήθηκαν, ενώ ιδρύθηκε ο Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων 

όπου εντάχθηκαν σε αυτόν 21 προβληµατικές του ιδιωτικού τοµέα, σχεδόν απ’ όλους 

τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας: ναυπηγεία, τσιµέντα, κλωστοϋφαντουργία, 

χάρτου, πλαστικά. Κατά τη δεκαετία του 1980, οι δηµόσιες δαπάνες εκτινάχθηκαν 

από το 29% του ΑΕΠ στο 49% και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα κατά µέσο όρο στο 

10% του ΑΕΠ. Οι κρατικές εγγυήσεις προς ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις 

έφτασαν στο 32% του ΑΕΠ το 1989, εκ των οποίων οι µισές κατέπεσαν στη δεκαετία 

του 1990. Στο µεταξύ, ο ρυθµός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε σε λιγότερο από 1%. Το 

δηµόσιο χρέος τριπλασιάστηκε από 28% το 1980 στο 89% του 1990. Οι τόκοι για την 

εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους αυξήθηκαν στο 10% το 1990, απειλώντας από 

τότε τη βιωσιµότητα του χρέους. 

   Σε µια προσπάθεια λοιπόν εξεύρεσης εσόδων τα τεκµήρια εξακολουθούν να 

ισχύουν µε κάποιες µεταβολές που αναφέρονται παρακάτω, ενώ παράλληλα αξίζει να 

γίνει µνεία και στην θέσπιση της εφαρµογής του Φ.Π.Α.  

 

    3.2.2. ΘΕΣΠΙΣΗ Φ.Π.Α. 

                                                 
� 12 Άρθρο «∆εκαετία ’80: Η εποχή του λαϊκισµού» , www.kathimerini.gr 
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Στην Ελλάδα καθιερώθηκε την 1η Ιανουαρίου 1987 ύστερα από απόφαση του 

τότε υπουργού Οικονοµικών ∆ηµήτρη Τσοβόλα (νόµος 1642 της 21ης Αυγούστου 

1986) µε τρίχρονη καθυστέρηση (επρόκειτο να τεθεί σε εφαρµογή την 1η Ιανουαρίου 

1984, όµως η Ελλάδα ζήτησε αναβολή για τεχνικού χαρακτήρα δυσκολίες) και ο 

συντελεστής του ήταν 6% για είδη λαϊκής κατανάλωσης, 16% για υπηρεσίες και 36% 

για είδη πολυτελείας. Για ένα µικρό χρονικό διάστηµα η εφαρµογή του προκάλεσε 

αρρυθµία στην αγορά. Οι πρώτοι που πλήρωσαν τον φόρο, ήταν οι πελάτες των 

κέντρων διασκέδασης όπου γιόρτασαν το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, µε τον 

συντελεστή του 36%.  

Σήµερα ο ΦΠΑ ορίζεται από το Νόµο υπ'αριθµόν 2859 του 2000, επίσης ως 

είδος έµµεσου φόρου που επιβάλλεται στις συναλλαγές σε ολόκληρη την ελληνική 

επικράτεια εκτός από την περιοχή του Αγίου Όρους και των υπαγοµένων σ΄ αυτό. 

Πρόκειται για φόρο κύκλου εργασιών και επιρρίπτεται από τον κατά νόµο υπόχρεο σε 

βάρος του αντισυµβαλλοµένου. Καταβάλλεται τµηµατικά σε κάθε στάδιο 

συναλλαγής στην προστιθέµενη αξία και επιρρίπτεται ολόκληρος στην τελική 

κατανάλωση. Με αυτόν τον τρόπο κάθε βαθµίδα παραγωγής ή συναλλαγής 

φορολογείται κατ' αποτέλεσµα µόνο ως προς το επιπλέον τίµηµα που εισπράττει ο 

προµηθευτής, δηλαδή ως προς την αξία που προστίθεται στο αγαθό κατά την κάθε 

βαθµίδα επεξεργασίας του. Υπολογίζεται ουσιαστικά µόνο στην αξία η οποία 

προστίθεται από κάθε επιχείρηση, δηλαδή στη διαφορά µεταξύ αξίας παράδοσης των 

αγαθών και αξίας κτήσης τους. Γι' αυτό ονοµάζεται και φόρος προστιθέµενης αξίας. 

Με τον Φ.Π.Α. το κράτος εισπράττει φόρο από κάθε συναλλαγή, ενώ από το 2006 και 

έπειτα επιβαρύνει και τις οικοδοµικές εργασίες και υλικά. 

 

 

3.2.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

 

 

� ΑΡΧΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ‘80 

 

   Στην αρχή της δεκαετίας του ’80 ψηφίστηκε ο νόµος 1041 και ο νόµος 1078. 

Με τον νόµο 1041 (άρθρο 19) απλώς εξαιρέθηκαν του τεκµηρίου η δαπάνη 
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δευτερεύουσας κατοικίας που χρησιµοποιούνταν ως κατοικία των σπουδαζόντων 

τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούµενο εφ΄ όσον η κατοικία αυτή βρισκόταν εκτός 

της περιφέρειας της κυρίας κατοικίας του φορολογούµενου και στην πόλη της έδρας 

της Σχολής, στην οποία φοιτούσαν.  

   Επίσης, µε το ίδιο άρθρο δεν εφαρµόστηκε το πόθεν έσχες για την αγορά ή 

ανέγερση ακινήτων στον νοµό Θεσσαλονίκης, την επαρχία Βισαλτίας του Νοµού 

Σερρών και την επαρχία Κιλκίς του Νοµού Κιλκίς πραγµατοποιούµενων µέχρι 31 

∆εκεµβρίου 1980, ενώ αρχικά είχε ψηφιστεί η 31η ∆εκεµβρίου του 1979. Επίσης, 

αυξήθηκε το ποσό απόκτησης ή ανέγερσης καθολικά για α’ κατοικία στο ποσό των 

1.300.000δρχ. από 600.000 δρχ. που ίσχυε. 

   Τέλος βάσει του άρθρου 36 παρ. 1 το τεκµήριο διαβίωσης επιβατικού 

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως µέχρι και 5 φορολογήσιµων ίππων καθορίστηκε στις 

180.000δρχ. για κάθε αυτοκίνητο πέραν του πρώτου. Η ετήσια δαπάνη για το δεύτερο 

αυτοκίνητο προσαυξανόταν κατά 25% και για κάθε επόµενο κατά 40%. Βέβαια 

σύµφωνα µε το άρθρο 3713 αν το αυτοκίνητο χρησιµοποιούνταν αποδεδειγµένα από 

άλλο πρόσωπο ετήσια τεκµαρτή δαπάνη βάρυνε αυτό το πρόσωπο. 

    Επίσης µε την Αριθ. Πρωτ. Ε.301/12.1.1979 ΘΕΜΑ:«Συµπλήρωση 

διατάξεων των άρθρων 12 και13 του Ν. 820/1978» που περιλαµβάνεται στο άρθρο 24 

του ίδιου νόµου, αποφασίστηκε ότι η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη των αυτοκινήτων 

ιδιωτικής χρήσης όπως αυτή ψηφίστηκε και ίσχυσε βάσει του νόµου 820/78, θα 

ισχύσει ανάλογα και για τους εταίρους φυσικά πρόσωπα των εταιριών περιορισµένης 

ευθύνης βάσει της ίδιας δαπάνης όλων των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 

χρήσεως που ανήκουν στην εταιρία, στη περίπτωση που ο διαχειριστής της εταιρίας 

δεν είναι ταυτόχρονα και εταίρος αυτής, της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης µη 

δυναµένης και στην περίπτωση αυτή να υπερβεί για κάθε ένα εταίρο την τεκµαρτή 

δαπάνη που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο σε ιπποδύναµη επιβατικό αυτοκίνητο 

ιδιωτικής χρήσεως της εταιρίας. Επιπλέον αποφασίστηκε µείωση της ετήσιας 

τεκµαρτής δαπάνης των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που προέρχονται από τον 

Οργανισµό ∆ιαχειρίσεως ∆ηµοσίου Υλικού (Ο∆∆Υ) κατά 40%.  

Ακόµα, οι διατάξεις της περιπτώσεως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του 

ανωτέρω νόµου 820/1978 περί µη εφαρµογής του τεκµηρίου εφαρµόστηκαν ανάλογα 

                                                 
13 Οι µη αναγράφοντες ή ανακριβώς αναφέροντες εις την υποβαλλοµένην δήλωσιν φορολογίας 
εισοδήµατος τα στοιχεία τα σχετικά µε τας δαπάνας αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων και τον 
προσδιορισµόν της ετησίας συνολικής τεκµαρτής δαπάνης διαβιώσεως, υπόκεινται και εις πρόστιµον 
από πέντε χιλιάδας (5.000) µέχρι τριακοσίας χιλιάδας (300.000) δραχµάς 
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και για πρόσωπα, τα οποία εισήγαγαν µέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Ν. 

820/1978, επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως µε µειωµένους δασµούς και 

φόρους βάσει ισχυουσών διατάξεων, εφόσον ο φορολογούµενος ή η σύζυγός του 

είχαν εισοδήµατα µόνο από µισθωτές υπηρεσίες ή και από οικοδοµές. Εξαιρετικά, 

στην περίπτωση που η χρονική περίοδος, κατά την οποία απαγορεύεται από το νόµο η 

µεταβίβαση του αυτοκινήτου, έληγε µετά την 31 ∆εκεµβρίου 1979, το τεκµήριο 

προσδιορισµού της δαπάνης βάσει του αυτοκινήτου αυτού δεν εφαρµόζεται µέχρι της 

χρονολογίας λήξεως της απαγορεύσεως αυτής. 

 ∆εν εφαρµόζονται για το οικονοµικό έτος 1979 οι διατάξεις του άρθρου 12 

του Ν. 820/1978 για τον προσδιορισµό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης βάσει του 

επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως: α) για το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής 

χρήσεως των φυσικών προσώπων, τα οποία διαµένουν µόνιµα στο εξωτερικό, εκτός 

αν για τα πρόσωπα αυτά εφαρµόζονται οι διατάξεις της περιπτώσεως ∆΄ της παρ. 1 

του άρθρου 12 του Ν. 820/1978, β) για το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως 

που περιήλθε σε φυσικά πρόσωπα από κληρονοµία ή κληροδοσία, πριν από την 

έναρξη ισχύος του Ν. 820/1978, εκτός αν για τα πρόσωπα αυτά εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των περιπτώσεων Γ΄ και ∆΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 820/1978 και 

γ) για το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, το οποίο µέχρι της ενάρξεως 

ισχύος του Ν. 820/1978 παραδόθηκε µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε 

επιχείρηση µεταπωλήσεως αυτοκινήτων για το χρονικό διάστηµα από της 

παραδόσεως µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1978 και εφόσον δε χρησιµοποιήθηκε από το 

φορολογούµενο κατά τη χρονική αυτή περίοδο.  

 Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 820/1978, που προβλέπουν τον 

προσδιορισµό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης βάσει του ύψους των εξόδων 

συντηρήσεως και κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως δεν 

εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που τα αυτοκίνητα ανήκουν σε ∆ηµόσιες, ∆ηµοτικές 

και Κοινοτικές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχουν κατά ποσοστό 

µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) το ∆ηµόσιο και Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου.  

Με τον νόµο 1078 το άρθρο 6 διευκρίνισε ότι η αγορά αντικειµένων που 

γίνεται στα πλαίσια της άσκησης εµπορικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν 

εµπίπτει στις διατάξεις περί επιβολής τεκµηρίου. Με το ίδιο άρθρο καταργήθηκε και 

το όριο – πλαφόν στην αγορά ή ανέγερση α’ κατοικίας, ενώ η αγορά ακινήτου 

φορολογείται αποκλειστικά στον χρόνο απόκτησης του ακινήτου. 
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Με το άρθρο 7 του άνω νόµου η καταβαλλοµένη ετήσια δαπάνη για τα πέραν 

του ενός ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό ή πέραν των δύο (2) εάν το ένα από αυτά 

γίνεται στην Κύπρο τα οποία πραγµατοποιούνται από τον φορολογούµενο, την 

σύζυγό του και των συνοικούντων αυτούς προσώπων, πολλαπλασιαζόταν µε 

συντελεστή τέσσερα (4)., ενώ παράλληλα καταργήθηκε η παράγραφος 214 του 

άρθρου 12 του Ν. 820/1978 

 

� ΝΟΜΟΣ 1249 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΜΟΥ 1249/1982 

Κλιµάκιο 
Εισοδήµατος 

Φορολογικός 
συντ/στής 

Φόρος 
Κλιµακίου 

Σύνολο 
Εισοδήµατος 

Σύνολο 
Φόρου  

80.000 - - 80.000 -  

44.000 11 4.840 124.000 4.840  

44.000 14 6.160 168.000 11.000  

44.000 17 7.480 212.000 18.480  

44.000 20 8.800 256.000 27.280  

75.000 23 17.250 331.000 44.530  

75.000 26 19.500 406.000 64.030  

75.000 30 22.500 481.000 86.530  

75.000 34 25.500 556.000 112.030  

150.000 38 57.000 706.000 169.030  

150.000 42 63.000 856.000 232.030  

300.000 46 138.000 1.156.000 370.030  

300.000 50 150.000 1.456.000 520.030  

1.500.000 54 810.000 2.956.000 1.330.030  

1.500.000 58 870.000 4.456.000 2.200.030  

Υπερβάλλον 60    

 

                                                 
14 2. Εάν ο φορολογούµενος, η σύζυγός του ή τα προστατευόµενα µέλη δεν διαθέτουν, κατά τ΄ ανωτέρω, επιβατικόν αυτοκίνητον 
ιδιωτικής χρήσεως ή το διατιθέµενον επιβατικόν αυτοκίνητον ιδιωτικής χρήσεως ή το διατιθέµενον επιβατικόν αυτοκίνητον 
ιδιωτικής χρήσεως είναι µικρότερον των εξ (6) φορολογησίµων ίππων, ως βάσις προσδιορισµού της ετησίας τεκµαρτής δαπάνης 
λαµβάνεται, το ετήσιον ενοίκιον, καταβαλλόµενον ή το πέραν του απαλλασσοµένου φορολογούµενον τεκµαρτόν εξ 
ιδιοκατοικήσεως, της κυρίας κατοικίας, πολλαπλασιαζόµενον επί συντελεστή τρία (3), εάν το ετήσιον είναι µέχρις 120.000 
δραχµών, επί συντελεστή τρία και ήµισυ (3,5) εάν το ετήσιον ενοίκιον είναι από 120.001 - 144.000 δραχµών, επί συντελεστή 
τέσσαρα (4) εάν το ετήσιον ενοίκιον είναι από 144.001 - 168.000 δραχµών, επί συντελεστή τέσσαρα και ήµισυ (4,5) εάν το 
ετήσιον ενοίκιον είναι από 168.001 - 200.000 δραχµών και επί συντελεστή πέντε (5) εάν το ετήσιον ενοίκιον είναι άνω των 
200.000 δραχµών.  
Οι κατά το προηγούµενον εδάφιον συντελεσταί µειούνται: 
α) εις το ήµισυ, εφ΄ όσον πρόκειται περί ιδιοκατοικουµένης κυρίας οικοδοµής, β) κατά µία µονάδα προκειµένου περί 
καταβαλλοµένου ενοικίου, εφ΄ όσον τα προστατευόµενα υπό του φορολογουµένου µέλη, συµπεριλαµβανοµένης και της συζύγου 
υπερβαίνουν τα τρία (3). Η υπό των προηγουµένων περιπτώσεων προβλεποµένη µείωσις δεν ενεργείται εάν διά τα ως άνω 
πρόσωπα εφαρµόζωνται αι διατάξεις των περιπτώσεων Γ΄ και ∆΄ της προηγουµένης παραγράφου. 
Εάν ο φορολογούµενος ή η σύζυγός του ασκή εµπορικήν επιχείρησιν ή ελευθέριον επάγγελµα, χρησιµοποιεί δε την κατοικίαν 
των και προς άσκησιν του επαγγέλµατός των το λαµβανόµενον ως βάσις ενοίκιον κατοικίας µειούται κατά το εν τρίτον (1/3). 
Εάν ο φορολογούµενος έχη κυρίαν διαµονήν εις ξενοδοχειόν, λαµβάνεται ως καταβαλλόµενον ενοίκιον το ποσόν, το οποίον 
αντιπροσωπεύει ενοίκιον διαµονής. Εάν εις τον λογαριασµόν του ξενοδοχείου περιλαµβάνεται και αντίτιµον διά τροφήν, ως 
ενοίκιον κατοικίας λαµβάνεται το ήµισυ του συµφωνηθέντος ποσού. 
Εάν η βάσει του ενοικίου της κυρίας κατοικίας προκύπτουσα ετησία τεκµαρτή δαπάνη είναι µεγαλυτέρα κατά ποσοστόν είκοσι 
πέντε επί τοις εκατό (25%) από την αντίστοιχον δαπάνην την προκύπτουσαν επί τη βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής 
χρήσεως, ως βάσις προσδιορισµού της ετησίας τεκµαρτής δαπάνης λαµβάνεται το ενοίκιον της κυρίας κατοικίας. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.1249 η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Ν. 

820/197815 «περί λήψεως µέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων 

τινών συναφών διατάξεων» αντικαταστάθηκε ως εξής:  

1. Τα χρηµατικά ποσά που διαθέτονται κάθε χρόνο για την αγορά 

αυτοκινήτων, πλοίων αναψυχής, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών 

πραγµάτων µεγάλης αξίας, µε εξαίρεση α) εκείνων που αποτελούν το άµεσο 

αντικείµενο της εµπορικής δραστηριότητας, β) των µηχανηµάτων και γ) των 

αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, λογίζονται ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του 

φορολογουµένου και της συζύγου του η οποία προσαυξάνει την τεκµαρτή δαπάνη 

που προσδιορίζεται µε βάση το άρθρο 12».  

Οσο αφορούσε τα αυτοκίνητα
βλ.παράρτηµα 1, σε περίπτωση που ο 

φορολογούµενος, η σύζυγος ή τα προστατευόµενα µέλη διέθεταν δεύτερο επιβατικό 

αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, η τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει µε βάση την 

ιπποδύναµη αυτού, προσαυξάνεται κατά πενήντα τα εκατό (50%) και για κάθε ένα 

πέρα από το δεύτερο αυτοκίνητο ή ετήσια τεκµαρτή δαπάνη προσαυξάνεται κατά 

ογδόντα τα εκατό (80%)». 

Επίσης, η  περίπτωση Β΄ της παραγράφου 116 του άρθρου 12 του Ν. 820/1978 

καταργείται.    

    Ακόµη, ετήσιο συνολικό ποσό τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης που 

προσδιορίζεται στο εξής µπορεί να αµφισβητηθεί από το φορολογούµενο ο οποίος 

φέρει και το βάρος της απόδειξης των ισχυρισµών του και η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη 

κατοχής αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης δεν εφαρµόζεταιστην περίπτωση που ο 

φορολογούµενος, η σύζυγος του και τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν 

είναι κύριοι ή κάτοχοι ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης µέχρι και οκτώ 

(8) φορολογήσιµων ίππων.  
                                                 
15 1. Τα χρηµατικά ποσά τα οποία διατίθενται πράγµατι καθ΄ έκαστον έτος διά την: 
α) αγοράν ακινήτων, αυτοκινήτων, πλοίων αναψυχής, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας, 
εξαιρέσει των αποτελούντων το άµεσον αντικείµενον της εµπορικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητος, ως και των 
µηχανηµάτων, 
β) ανέγερσιν ακινήτων, εξαιρέσει των ανεγειροµένων υπό επιχειρήσεων φορολογουµένων κατά το άρθρον 36α του Ν.∆. 
3323/1955 και 
γ) χορήγησιν δανείων προς εταιρίας εις τα οποίας µετέχουν ως εταίροι, εξαιρέσει των δανείων των χορηγουµένων υπό των 
αυτών προσώπων προς εταιρίας τηρούσας βιβλία πρώτης ή δευτέρας κατηγορίας του κώδικος φορολογικών στοιχείων και µέχρι 
του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχµών δι΄ έκαστον εταίρον, λογίζονται ως ετησία τεκµαρτή δαπάνη του 
φορολογουµένου και της συζύγου του και προσαυξάνουν την προσδιοριζοµένην τεκµαρτήν δαπάνην βάσει του άρθρου 12.  
 
16 Β) Η ετησία δαπάνη, καταβαλλοµένη ή τεκµαρτή, δευτερευουσών κατοικιών εν γένει πολλαπλασιαζοµένη επί συντελεστή: α) 
Ένα εάν πρόκειται περί µιας ιδιοκατοικουµένης δευτερευούσης κατοικίας, η συνολική κλειστή επιφάνεια της οποίας δεν 
υπερβαίνει τα εξήκοντα (60) τετραγωνικά µέτρα, η δε επιφάνεια του οικοπέδου τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά µέτρα. β) ∆ύο 
εις πάσαν άλλη περίπτωσιν. Εξαιρετικώς δεν λαµβάνεται υπ΄ όψιν η τεκµαρτή δαπάνη δευτερευούσης κατοικίας ευρισκοµένης 
εις χωρία κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, πλην θερέτρων, η οποία περιήλθε εκ κληρονοµίας, δωρεάς ή προικός εις τον 
φορολογούµενον ή την σύζυγον αυτού. 
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� ΝΟΜΟΣ 1326/83 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΜΟΥ 1326/1983 

Κλιµάκιο 
Είσοδήµατος  

Φορολογικός 
Συντελεστής  

Φόρος 
Κλιµακίου  

Σύνολο  

Εισοδήµατος  Φόρου  

80.000 - - 80.000  

53.000 11 5.830 133.000 5.830 

53.000 14 7.420 186.000 13.250 

53.000 17 9.010 239.000 22.260 

53.000 20 10.600 292.000 32.860 

90.000 23 20.700 382.000 53.560 

90.000 26 23.400 472.000 76.960 

90.000 30 27.000 562.000 103.960 

90.000 34 30.600 652.000 134.560 

180.000 38 68.400 832.000 202.960 

180.000 42 75.600 1.012.000 278.560 

360.000 46 165.600 1.372.000 444.160  

360.000 50 180.000 1.732.000 624.160 

1.800.000 54 972.000 3.532.000 1.596.160 

1.800.000 58 1.044.000 5.332.000 2.640.000 

Υπερβάλλον 60»    

 

 

   Σύµφωνα µε το άρθρο 6 οι αλλαγές που επήλθαν στα τεκµήρια ήταν δύο και 

αφορούσαν η πρώτη µια συµπλήρωση στην εξαίρεση των τεκµηρίων και 

συγκεκριµένα εξαιρούνταν του τεκµηρίου και οι αγορές αυτοκινήτων δηµόσιας 

χρήσης σε αντικατάσταση τρικύκλων δηµόσιας χρήσης που πραγµατοποιήθηκαν από 

1 Ιανουαρίου 1981 και η δεύτερη την απαλλαγή εφαρµογής τεκµηρίου για 

αυτοκίνητο µέχρι και 10 φορολογήσιµους ίππους, εφόσον βέβαια ο φορολογούµενος, 

η σύζυγος ή τα άτοµα που τον βαρύνουν έχουν µόνο ένα αυτοκίνητο στην κατοχή 

τους. 

 

 

� ΝΟΜΟΣ 1828/1989 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΜΟΥ 1828/1989 

Κλιµάκιο 
Εισοδήµατος 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

(%) 

Φόρος 
Κλιµακίου 

Σύνολο 

Εισοδήµατος Φόρου 
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300.000 18 54.000 300.000 54.000 

400.000 21 84.000 700.000 138.000 

400.000 24 96.000 1.100.000 234.000 

400.000 28 112.000 1.500.000 346.000 

500.000 33 155.000 2.000.000 511.000 

500.000 38 190.000 2.500.000 701.000 

900.000 43 387.000 3.400.000 1.080.000 

1.300.000 49 637.000 4.700.000 1.725.000 

 

 

   Σύµφωνα µε αυτόν τον νόµο καταργήθηκαν στην ουσία τα τεκµήρια που 

ίσχυαν µέχρι τότε και εξαρχής ψηφίστηκαν µε τον νόµο 820/78 µε τα άρθρα του 

11,12,13 και 14, όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε τους νόµους που ήδη αναφέρθηκαν. 

 

 

3.3 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1990-2000 

 

 

3.3.1H ΟΙΚΟΝΟΜIΑ ΤΗΝ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ του ‘90 

 

Παρά την άσκηση σφιχτής οικονοµικής πολιτικής η οικονοµία δεν µπόρεσε να  

επανέλθει σε ανταγωνιστική τροχιά στα 3+ χρόνια διακυβέρνησης            

Μητσοτάκη. Ο πληθωρισµός και το έλλειµµα µειώθηκαν µεν αλλά όχι όσο θα 

φανταζόταν κάποιος. Το  

δηµόσιο χρέος είχε ήδη µια ανεξέλεγκτη ανοδική τροχιά και έτσι αυξήθηκε 

περισσότερο ενώ το ΑΕΠ έµεινε στάσιµο λόγω της πολύ περιοριστικής πολιτικής.  

Άρχισαν να γίνονται οι πρώτες ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων οργανισµών. 

 

Στην συνέχεια, από το 1994-1996 ο Παπανδρέου ακολούθησε και αυτός µια 

πιο σφιχτή οικονοµική πολιτική και τοποθέτησε υπουργό εθνικής οικονοµίας τον 

Παπαντωνίου ο οποίος εφάρµοσε αυτή την πολιτική. Τότε ήταν που πρώτη φορά το 

ΠΑΣΟΚ ήρθε σε ρίξη µε τον προηγούµενο εαυτό του της δεκαετίας του 1980. Ίσως 

έπαιξε σε αυτό έναν ρόλο η τραγική κατάσταση που είχε περιέλθει η ελληνική 

οικονοµία και το ότι διεθνώς οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές φαινόταν απόλυτα 

επιτυχηµένες µετά και την πτώση το 1989 του ανατολικού µπλόκ.  
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Το µεγάλο όµως θαύµα της ελληνικής οικονοµίας, στα πρότυπα του 1960, 

έγινε από τότε που την διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε ο Κώστας Σηµίτης το 1996. 

Ήδη από το 1985 είχε δείξει τις διαχειριστικές του ικανότητες. Μέσα σε λίγα χρόνια 

τα ελλείµµατα αποκλιµακώθηκαν ραγδαία, ο πληθωρισµός επανήλθε σε µονοψήφιο 

αριθµό µετά από περίπου 20 χρόνια και ο Παπαντωνίου επιχείρησε περισσότερες 

ιδιωτικοποιήσεις από οποιονδήποτε άλλο υπουργό οικονοµικών σε ολόκληρο τον 

κόσµο. Μετά από αυτή την προσπάθεια, αντί η Ελλάδα να κάνει πίσω, όπως είχε 

κάνει το 1987, ο Σηµίτης έβαλε ψηλότερα τον πήχυ µε την επέκταση της προσπάθειάς 

µας για να εισαχθεί η Ελλάδα στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. 

 

Έτσι, τον Μάρτιο του 1998 η δραχµή υποτιµάται και η δραχµή "δένεται" στον 

ευρωπαϊκό µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών µε ισοτιµία 353,109 δραχµές ανά 

ευρώ. Επιδιώκεται λοιπόν πάλι µια µεγέθυνση των εσόδων και συν των άλλων 

επανεµφανίζονται τα τεκµήρια. 

  

3.3.2. ΤΕΚΜΗΡΙΑ 

 

� ΝΟΜΟΣ 1882/1990 

 

   Σύµφωνα µε τον νόµο αυτό ξαναθεσπίζεται ο προσδιορισµός του 

φορολογητέου εισοδήµατος βάσει των αντικειµενικών δαπανών. Ήδη µε το πρώτο 

του άρθρο ο παρών νόµος καθορίζει αυτές τις δαπάνες. 

   Όσο αφορά τα ιδιωτικά αυτοκίνητα γίνεται παραποµπή στο παράρτηµα 1 

στο τέλος της εργασίας, σχετικά µε την δαπάνη που αντιστοιχεί σε κάθε Ι.Χ. βάσει 

φορολογήσιµων ίππων. Η διαφοροποίηση στο παρόν ζήτηµα γίνεται µε την 

παράγραφο 2, όπου ξεκαθαρίζεται ότι 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 τεκµαρτής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη 

µεγαλύτερη τεκµαρτή δαπάνη. Κατ’ ανάλογο τρόπο γίνεται και ο προσδιορισµός της 

ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης µε βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων συντήρησης και 

κυκλοφορίας αυτοκινήτου µικτής χρήσης. 
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   Όσο αφορά τις µοτοσικλέτες, η τεκµαρτή δαπάνη καθορίζεται στο ποσό των 

πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών για µοτοσικλέτα πεντακοσίων (500) 

κυβικών εκατοστών προσαυξανόµενη µε το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων 

(85.000) δραχµών ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά προκειµένου για µοτοσικλέτες 

µε κυβισµό πάνω από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά. Οι διατάξεις της 

προηγούµενης περίπτωσης εφαρµόζονται ανάλογα και στην παρούσα περίπτωση. 

 

  Α. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

  Για µηχανοκίνητα σκάφη βλέπε παράρτηµα 2 ανοικτού τύπου ταχύπλοα και µη 

ολικού µήκους µέχρι πέντε µέτρα στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 

δραχµών, που προσαυξάνεται µε το ποσό ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) δραχµών 

για κάθε µέτρο µήκους πάνω από τα 5 (πέντε) µέτρα. 

 

  Β. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 

 

   Η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα 

κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των προσώπων που 

συνοικούν µαζί τους και τους βαρύνουν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η 

οποία ορίζεται ως εξής:  

αα. Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και 

στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων 

(3.000.000) δραχµών για τους εκατό (100) πρώτους ίππους, που προσαυξάνεται µε το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχµών για κάθε ίππο πάνω από τους 100 

(εκατό) ίππους του κινητήρα αυτών. 

ββ. Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JΕΤ) στο ποσό των πέντε χιλιάδων 

(5.000) δραχµών για κάθε λίµπρα ώθησης. 

γγ. Για ανεµόπτερα στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) 

δραχµών. 

  

 Γ.  ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.∆. 

3323/1955, µεταξύ των ποσών που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της 



ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ-  ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

[36] 
 

ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης του φορολογουµένου κ.λ.π. περιλαµβάνονται και τα ποσά 

που καταβάλλονται για την Αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 

αυτοκινούµενων οχηµάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, 

αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας. 

 

∆. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 

 

Αυτές εφαρµόζονται προκειµένου για α) µισθωτούς και συνταξιούχους, εφ΄ 

όσον ο φορολογούµενος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν 

εισοδήµατα µόνο από µισθωτές υπηρεσίες και διαθέτουν επιβατικό αυτοκίνητο 

ιδιωτικής χρήσης µέχρι δέκα (10) φορολογήσιµους ίππους ή και απαλλασσόµενο 

εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας, β) προκειµένου 

για τεκµαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατικού αυτοκινήτου 

ιδιωτικής χρήσης µέχρι και 14 φορολογήσιµους ίππους, το οποίο ανήκει στην 

κυριότητα ή κατοχή πολύτεκνου φορολογουµένου ή της συζύγου του και των 

προσώπων που συνοικούν µε αυτούς και τους βαρύνουν. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει 

όταν αυτοί είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλου επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής 

χρήσης, ανεξάρτητα από την ιπποδύναµη του. 

Τέλος προστέθηκε η εξής διάταξη: 

«Το αφορολόγητο ποσό αυτής της περίπτωσης, που προέρχεται από δωρεές 

χρηµατικών ποσών, δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του 

εισοδήµατος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρµογής της διάταξης της παραγράφου 

7 του άρθρου 517».  

 

 

� ΝΟΜΟΣ 2065/1992 

  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΜΟΥ 2065/1992 

                                                 
17 Το  τεκµήριο  µε  βάση  την   ετήσια   συνολική   δαπάνη,   που  
     υπολογίζεται,   σύµφωνα  µε  τις  παραγράφους  2,  3,  4  και  5,  δεν  
     εφαρµόζεται όταν η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος που δηλώθηκε από  το  
     φορολογούµενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν, και της  
     συνολικής  ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτών είναι µικρότερη από ποσοστό  
     είκοσι τοις εκατό (20%) του εισοδήµατος που  δηλώθηκε  µε  την  αρχική  
     εµπρόθεσµη δήλωσή τους το ίδιο έτος". 
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Κλιµάκιο 
εισοδήµατος 

Φορολογικός 
συντελεστής 

Φόρος 
κλιµακίου 

Σύνολο 
εισοδήµατος 

Σύνολο 
φόρου 

1.000.000 0 0 1.000.000 0 

1.500.000 5 75.000 2.500.000 75.000 

1.500.000 15 225.000 4.000.000 300.000 

3.000.000 30 900.000 7.000.000 1.200.000 

Υπερβάλλον 40    

 

   Με τον νόµο 2065/92 τροποποιούνται ξανά  τα τεκµήρια διαβίωσης. Σχετικά 

µε την δαπάνη των αυτοκινήτων βλ.παράρτηµα 1  τα ποσοστά µείωσης της τεκµαρτής 

δαπάνης όπως πλέον ισχύουν είναι τα εξής: 

 

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

"αα) δέκα τοις εκατό (10%) για χρονικό διάστηµα πάνω από 5 (πέντε) µέχρι 

10 (δέκα) έτη, ββ) είκοσι τοις εκατό (20%) για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) 

έτη και γγ) τριάντα τοις εκατό (30%) για το αυτοκίνητο που έχει αγοραστεί από τον 

Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού (Ο.∆.∆.Υ.)."  

   

Στις περιπτώσεις οµόρρυθµων, ετερόρρυθµων, αστικών, περιορισµένης 

ευθύνης και ανώνυµων εταιριών, που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η τεκµαρτή δαπάνη που αναλογεί σε αυτά, 

λογίζεται ως τεκµαρτή δαπάνη των: 

 

ι. Οµόρρυθµων ή απλών εκτός των ετερόρρυθµων εταίρων, φυσικών 

προσώπων, µεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην 

εταιρία προκειµένου περί οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή αστικών εταιριών. 

 

ιι. Των φυσικών προσώπων, µελών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, 

µεριζόµενη µεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στην εταιρία 

περιορισµένης ευθύνης, όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της. 

 

ιιι. Των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και 

εταίροι της, µεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην 

Ε.Π.Ε.. 
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ιιιι. Των εντεταλµένων συµβούλων, διοικητών ανώνυµων εταιριών και 

προέδρων των διοικητικών συµβουλίων τους, µεριζόµενη ισοµερώς µεταξύ τους. 

 

Η τεκµαρτή αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που 

ορίζονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου, 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 τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει 

από αυτοκίνητο της εταιρίας.  

  Κάτι πολύ σηµαντικό που προστέθηκε µε τον παρόντα νόµο είναι ότι στις  

περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών 

ιδιωτικής ή µικτής χρήσης, η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο 

χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθωτή τους. 

Η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη µε βάση τον κυβισµό του δίτροχου ιδιωτικής 

χρήσης αυτοκινούµενου οχήµατος, η οποία καθορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων 

χιλιάδων (800.000) δραχµών για µοτοσικλέτα πεντακοσίων (500) κυβικών 

εκατοστών, προσαυξανόµενη µε το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 

δραχµών ανά εκατό(100) κυβικά εκατοστά προκειµένου για µοτοσικλέτες µε κυβισµό 

πάνω από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά.  

 

Β. ΣΚΑΦΗ βλ.παράρτηµα 2 

 

    Για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού µήκους 

µέχρι πέντε (5) µέτρα στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών, που 

προσαυξάνεται µε το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχµών για κάθε 

µέτρο µήκους πάνω από τα πέντε (5) µέτρα. 

Η τεκµαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητά 

του κατά ποσοστό: ι) δέκα τοις εκατό (10%), αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω 

από πέντε (5) έτη και µέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη 

φορά και ιι) είκοσι τοις εκατό (20%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από 

δέκα (10) έτη. 

 

Γ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 
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αα) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και 

στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα στο ποσό των πέντε εκατοµµυρίων 

(5.000.000) δραχµών για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους, που 

προσαυξάνεται µε το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχµών για κάθε ίππο 

πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους του κινητήρα αυτών. 

 

ββ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JΕΤ) στο ποσό των δεκαπέντε 

χιλιάδων (15.000) δραχµών για κάθε λίµπρα ώθησης. 

 

γγ) Για ανεµόπτερα στο ποσό του 1.000.000 (ενός εκατοµµυρίου) δραχµών. 

 

 

∆. ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 

 

"α) Αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούµενων οχηµάτων, 

πλοίων αναψυχής ή λοιπών σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών. Εξαιρούνται όσα 

αποτελούν το άµεσο αντικείµενο εµπορικής δραστηριότητας και τα αυτοκίνητα 

δηµόσιας χρήσης. 

 

β) Αγορά επιχειρήσεων ή τη σύσταση ή την αύξηση του κεφαλαίου 

επιχειρήσεων που λειτουργούν ατοµικώς ή µε τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης 

ή περιορισµένης ευθύνης εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή 

την αγορά εταιρικών µερίδων και χρεογράφων γενικώς. Εξαιρείται η αγορά 

οµολόγων του ∆ηµοσίου ή τίτλων εταιριών στις οποίες µετέχει το ∆ηµόσιο κατά 

ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και η αγορά µετοχών 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο ή µετοχών που έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους σε 

αυτό, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και κάθε αλλού 

τίτλου που είναι διαπραγµατεύσιµος στο Χρηµατιστήριο. 

 

γ) Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδοµών. Εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους 

κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, 

εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα. 

Αν η επιφάνεια της οικοδοµής υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα, 
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λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν 

είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα. Επίσης, εξαιρείται η δαπάνη για ανέγερση 

οικοδοµής από επιχείρηση που αναλαµβάνει κατά κύριο επάγγελµα την ανέγερση 

οικοδοµών. 

 

Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 

 

 Το τεκµήριο µε βάση την ετήσια συνολική δαπάνη, που υπολογίζεται, 

σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5, δεν εφαρµόζεται όταν η διαφορά µεταξύ 

του εισοδήµατος που δηλώθηκε από το φορολογούµενο, τη σύζυγο του και τα 

πρόσωπα που τους βαρύνουν, και της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτών 

είναι µικρότερη από ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του εισοδήµατος που 

δηλώθηκε µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωσή τους το ίδιο έτος."  

 

Ζ. ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 

 

  ∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος για 

τα πρόσωπα: 

 

αα) που κατοικούν µονίµως στο εξωτερικό,  

 

ββ) που είχαν διαµείνει τουλάχιστον επί τρία (3) έτη στην αλλοδαπή και η 

δαπάνη για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου γίνεται µέσα σε πέντε (5) 

χρόνια από τη µόνιµη µετοικεσία τους στην Ελλάδα".  

   

∆ωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών για την οποία η οικεία 

φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο 

πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. 

 

Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγµατικά 

εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηµατικά 

ποσά, τα και οποιοδήποτε ποσό το οποίο αποδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι 

δαπάνες που αφορούν τα τεκµήρια. 
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Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τεκµαρτές δαπάνες ή αν το ποσό τους είναι 

µικρότερο από το 1.000.000 (ένα εκατοµµύριο) δραχµές, το ποσό που πρέπει να 

εκπεσθεί αντί αυτών προσδιορίζεται µε βάση την κοινωνική, οικονοµική και 

οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και των αποδειγµένων δαπανών 

διαβίωσής τους και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερο του ενός 

εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών. 

 

Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα 

µειώνει, προκειµένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισµό της 

συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον 

προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούµενος 

επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού. 

 

� ΝΟΜΟΣ 2238/1994 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΜΟΥ 2238/1994 

  

Κλιµάκιο 
εισοδήµατος 

Φορολογικός 
συντελεστής 

Φόρος 
κλιµακίου 

Σύνολο Φόρου εισοδήµατος 

1.000.000 0 0 1.000.000 0 

1.500.000 5 75.000 2.500.000 75.000 

1.500.000 15 225.000 4.000.000 300.000 

3.000.000 30 900.000 7.000.000 1.200.000 

8.000.000 40 3.200.000 15.000.000 4.400.000 

Υπερβάλλον 45    

 

Το 1994 ψηφίστηκε ο νόµος σταθµός για τα τεκµήρια, ο οποίος µε κάποιες 

αλλαγές ίσχυσε µέχρι µε την ψήφιση του 3842/2010, που έθεσε πιο ουσιαστικές 

τροποποιήσεις στις τεκµαρτές δαπάνες. Έτσι, µε το άρθρο 15 του νόµου γίνεται πλέον 

σαφές ότι αν το δηλούµενο εισόδηµα του φορολογούµενου είναι χαµηλότερο από 

αυτό που προκύπτει µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογουµένου και των 

προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, τότε αυτός φορολογείται βάσει 

του τεκµαρτού αυτού εισοδήµατος. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 (αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες), για τον 

υπολογισµό του αντικειµενικού εισοδήµατος µε βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του 

φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους 

βαρύνουν λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 
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Α. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της 

ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας 

ορίζεται κλιµακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων 

αυτής, µε σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από ογδόντα ένα 

(81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε 

εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι ένα 

(121) µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εκατόν 

δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια 

(300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε διακόσια (200) ευρώ το 

τετραγωνικό µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων 

κύριων χώρων αυτής, µε τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. 

 

Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών 

χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. 

 

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για κατοικίες που 

βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό 

των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό 

σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές µε τιµή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το 

τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω 

ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για µονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις 

εκατό (20%). 

 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα 

µιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, 

καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας 

αντικειµενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α΄ (που αφορά την κύρια 

κατοικία). 

 

Β. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
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Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 

ορίζεται ως εξής: αα) για τα αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά 

εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ββ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των 

χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά 

εκατό (100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, γγ) για 

αυτοκίνητα µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται 

εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και µέχρι τρεις χιλιάδες 

(3.000) κυβικά εκατοστά και δδ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες 

(3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) 

κυβικά εκατοστά. 

 

Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο 

µειώνονται ανάλογα µε την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος 

πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής: 

 

αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) και 

µέχρι δέκα (10) έτη. 

 

ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. 

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. 

 

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 εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να 

µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη 

µετακίνησή τους. 
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Στις περιπτώσεις εταιριών οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης 

ευθύνης ή ανωνύµων 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 των: 

 

i) 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, 

 

ii) 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, 

 

iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και 

εταίροι της, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην 

εταιρία περιορισµένης ευθύνης και 

 

iv) 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, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο. 

 

Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, 

αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 107, 

καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής 

δαπάνης που προκύπτει µε βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης, ιδιοκτησίας του 
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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 που 

ορίζονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 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 δεκαπέντε (15) 

ηµέρες λογίζεται ως ολόκληρος µήνας. Τα ίδια εφαρµόζονται και σε περίπτωση 

ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. 

Αν µεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η 

ετήσια αντικειµενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από 

τους συµβαλλοµένους. Εικονική θεωρείται η µεταβίβαση ή η κτήση που 

πραγµατοποιείται ιδίως µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας κατ΄ ευθεία 

γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και τον τρίτο βαθµό, επιτρέπεται όµως η ανταπόδειξη. 

Όταν η συγκυριότητα είναι πραγµατική, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται 

κατά το λόγο των ιδανικών µεριδίων καθενός συγκυρίου. 
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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 υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη 

αντικειµενική δαπάνη. 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. 

 

Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ εφαρµόζονται ανάλογα και για τον 

προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των αυτοκινήτων µικτής χρήσης 

και των αυτοκινήτων τύπου JEEP. 

 

Γ. Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία 

στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, 

καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις 

σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. 

 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, 

οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο 

εκάστοτε κατώτατο όριο αµοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. Η διάταξη αυτή 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 εξήντα επτά 

τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι 

ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόµο. 

 

∆. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, 

κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των προσώπων που 

τους βαρύνουν εκτιµάται µε βάση το κόστος τελών ελλιµενισµού, ασφαλίστρων, 
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καυσίµων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα µε τα µέτρα ολικού 

µήκους του σκάφους, ως εξής: 

 

αα) για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού 

µήκους µέχρι πέντε (5) µέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ 

για τα πάνω από πέντε (5) µέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) 

ευρώ το µέτρο. 

 

ββ) για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, 

ολικού µήκους µέχρι και επτά (7) µέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από 

επτά (7) και µέχρι δέκα (10) µέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά 

επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα 

προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, 

πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι δεκαπέντε (15) µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) 

ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) 

µέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, 

πάνω από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) 

ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται 

πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους. 

 

Τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης 

µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις 

 

εκατό (50%) προκειµένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό 

µειώνονται και για πλοία αναψυχής που έ-χουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται 

στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραµα», 

«τσερνίκι» και «λίµπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η 

τεκµαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητά του κατά 

ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από 

πέντε (5) έτη και µέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά 

και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) 

έτη. Για σκάφη µε µόνιµο πλήρωµα ναυτολογηµένο για ολόκληρο ή µέρος του έτους, 

στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αµοιβή του πληρώµατος. Τα σκάφη 

επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται υπόψη για την αντικειµενική δαπάνη. Οι 
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διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παλαιότητα των 

αυτοκινήτων, εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. 

 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα 

κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των προσώπων που 

συνοικούν µαζί τους και τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής: 

 

αα) Για ανεµόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ. 

 

ββ) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και 

στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων 

(65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα 

τους που προσαυξάνεται µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω 

από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους. 

 

γγ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) 

ευρώ για κάθε λίµπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός της ακινησίας 

και παλαιότητας, εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 

 

δδ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που 

υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ΄ αριθµ. ∆2/26314/8802/27.7.2010 

Κανονισµού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών µηχανών (ΦΕΚ 1360 Β΄), στο ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από 

1/1/2011 και µετά. 

 

Ε. ΠΙΣΙΝΕΣ 

 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που 

προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα µε την επιφάνειά της, ανά 

κλίµακα, σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) 

τετραγωνικά µέτρα και σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για 

επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων. 
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Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά 

διπλασιάζονται. 

Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογουµένου ορίζεται σε 

τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) 

ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. 

 

Ζ. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

 

Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να αµφισβητηθεί 

από τον φορολογούµενο όταν αυτό είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του 

φορολογουµένου και των µελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από 

τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά 

συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: 

 

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις, 

 

β) είναι φυλακισµένοι, 

 

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική, 

 

δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας, 

 

ε) συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες 

διαβίωσης, λόγω αποδεδειγµένης συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους µε 

την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδηµα από εµφανείς πηγές, 

 

στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους και 

 

ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους 

ανώτερης βίας πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική. 
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Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο 

φορολογούµενος υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του και τα αναγκαία 

δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών του. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας 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. 

 

Στις πιο πάνω α΄ και ε΄ περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής 

δαπάνης και της πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της 

συνολικής αντικειµενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις 

δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. 

 

 

Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης 

καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα. 

 

Η. ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 

 

Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων 

που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά 

καταβάλλονται για: 

 

α) Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 

αυτοκινούµενων οχηµάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, 

αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας.  

 

Ως κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους 

υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγµατος 

είναι µικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όµως πράγµατα αποτελούν κατά 

τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισµό της αξίας 

λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό 

των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.  
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Κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν λαµβάνονται 

υπόψη τα χρηµατικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγµάτων που 

αποτελούν το άµεσο αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής δραστηριότητας. 

 

β) Αγορά ή χρηµατοδοτική ή χρονοµεριστική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης. Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η 

αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982. 

Αν το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο 

από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται το καθοριζόµενο σε 

αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό 

σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόµενη δαπάνη 

λαµβάνεται:  

 

αα) Το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια.  

 

ββ) Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας κατά περίπτωση, που 

φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. 

 

Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. αναστέλλονται 

µέχρι και την 31/12/2013. (παρ. 618, άρθρο 28 Ν.3986/2011) 

 

γ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε. 

 

ε) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηµατικών 

ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις 

δωρεές προς το ∆ηµόσιο, τους δήµους και τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα 

νοσοκοµεία, που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύµατα του ευρύτερου 

                                                 
18
Παράγραφος 6 

6. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. αναστέλλονται µέχρι και την 
31.12.2013.»   
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δηµόσιου τοµέα (κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά 

ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται 

τουλάχιστον κατά 70% (εβδοµήντα τοις εκατό) µε επιχορηγήσεις από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό. 

 

Οµοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα 

ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή 

συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα 

υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. 

 

στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. 

 

Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαµβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων 

στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας. 

 

 

Θ. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

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 (ΦΕΚ 

132 Α΄), του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄) και του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 

Α΄), για το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του 

επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας. 
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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, 

εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου 

οχήµατος έχουν παραµείνει στη ∆ΟΥ 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 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 προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή για δαπάνες που προκύπτουν από 

1/1/2010 και µετά. 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.  

 

στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά 

διασκευασµένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που 

υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). 

 

Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για 

κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της 
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αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική 

αναπηρία µε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν 

αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή 

τους. 

 

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 τριάντα τοις εκατό (30%) των 

όσων προκύπτουν σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις. 

 

η) Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη 

διαµονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα. 

 

Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ 

 

Η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος που δηλώθηκε από το φορολογούµενο, τη 

σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον 

προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας 

δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή 

προσδιορίζονται από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά το 

ίδιο οικονοµικό έτος, του φορολογουµένου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση, από 

εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων επαγγελµάτων και αν δε 

δηλώνεται εισόδηµα από τις κατηγορίες αυτές η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδηµα 

της παρ. 319 του άρθρου 48.  

 

      Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον 

προσδιορισµό της διαφοράς της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει 

υπόψη του τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται 

από νόµιµα παραστατικά στοιχεία και µε τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η 

διαφορά που προκύπτει.  

 

                                                 
19 Ως εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων λογίζεται και κάθε εισόδηµα που δεν µπορεί 
να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4. 
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Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούµενος φέρει το βάρος 

της απόδειξης. Τα ποσά αυτά ιδίως είναι:  

 

α) Πραγµατικά εισοδήµατα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγο 

του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή 

φορολογούνται µε ειδικό τρόπο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Αν τα εισοδήµατα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, 

εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νοµίµως από 

αυτόν.  

 

β) Χρηµατικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδηµα κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

γ) Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.  

 

δ) Εισαγωγή συναλλάγµατος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα 

της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή.  

 

∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος για 

τα πρόσωπα:  

 

αα) που κατοικούν µονίµως στο εξωτερικό,  

 

ββ) που είχαν διαµείνει 3 (τρία) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η 

εισαγωγή του συναλλάγµατος γίνεται µέσα σε δύο (2) χρόνια από τη µετοικεσία τους.  

 

γγ) που είχαν διαµείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή 

και το επικαλούµενο ποσό συναλλάγµατος προέρχεται από καταθέσεις στο όνοµα 

τους ή στο όνοµα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστηµα 

ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέµεναν στην αλλοδαπή ή από 

καταθέσεις τους µέσα σε ένα (1) χρόνο από τη µετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το 

συνάλλαγµα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της µη 

επανεξαγωγής του συναλλάγµατος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του 
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συναλλάγµατος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την 

απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρµογή των άρθρων 17 

ή 19. 

 

ε) ∆άνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται µε έγγραφα στοιχεία 

που φέρουν βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς 

δαπάνης της προηγούµενης παραγράφου, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη 

του άρθρου 17, το ποσό του δανείου λαµβάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο 

έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγµατοποίηση της σχετικής 

δαπάνης.  

 

στ) ∆ωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών για την οποία η οικεία 

φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο 

πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  

 

ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα 

προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο. 

 

Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγµατικά 

εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία 

προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα 

χρηµατικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 

αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, 

εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν 

απαλλάσσονται της εφαρµογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες µε 

βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι µικρότερο από τις 3.000 (τρεις χιλιάδες) 

ευρώ προκειµένου για άγαµο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειµένου για 

συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται µε βάση την κοινωνική, 

οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και τις 

αποδεδειγµένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι 

κατώτερο των 3.000 (τριών χιλιάδων) και 5.000 (πέντε χιλιάδων) ευρώ, αντίστοιχα. 
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Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων των παραπάνω 

περιπτώσεων τα µειώνει και η διαφορά που προκύπτει λαµβάνεται υπόψη για την 

κάλυψη ή τον περιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά 

έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους που 

καταβλήθηκαν και ο φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους 

αυτού. 

Χρηµατικά ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη από τη δήλωση που, τυχόν, 

υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2019/1992, 

για την κάλυψη ή τον περιορισµό διαφοράς δαπάνης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο 

που σχηµατίζεται από προηγούµενα έτη, όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση όσα 

ορίζονται στα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αυτής της περίπτωσης. 

 

 

� ΝΟΜΟΣ 2390/1996 

 

Με τον νόµο 2390/1996 ψηφίστηκαν κάποιες τροποποιήσεις στο αρχικό 

κείµενο νόµου ως εξής: 

Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής, καθώς και για την 

εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση καρτών πιστωτικών ή πληρωµών, εκτός των 

χρεωστικών. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαµβάνεται και το ποσό των οικείων 

τόκων στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας. Εξαιρετικά, 

από το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση 

δανείου που έχει ληφθεί για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, δεν 

λαµβάνονται υπόψη, για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, το ποσό του 

χρεολυσίου που περιλαµβάνεται στην οικεία δαπάνη, κατά το µέρος που αυτό 

επιµεριστικά αναλογεί στη µέχρι των εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών µέτρων 

επιφάνεια της κατοικίας (παρ.4. άρθρο 4). 

 

 

3.4. ∆ΕΚΑΕΤΙΑ 2000 

 

 



ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ-  ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

[58] 
 

3.4.1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΗΝ 

∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 200020 

 

Το 2001 η Ελλάδα συµµετέχει στην ΟΝΕ κάνοντας την πρώτη ανατίµηση της 

δραχµής στην ιστορία της (συµβολικό γεγονός) αφού από 353,109 η ισοτιµία 

διαµορφώθηκε στις 340,75. Την περίοδο αυτή συντελείται ένα οικονοµικό θαύµα 

ανάλογο του 1960. Η ανάπτυξη εκτοξεύεται µετά από πολλά χρόνια σε επίπεδα της 

τάξης του 4%, οι επενδύσεις αυξάνονται, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται, 

η ανεργία µειώνεται, ο πληθωρισµός εκµηδενίζεται και η χώρα εξαφανίζει τα 

ελλείµµατά της. Το δηµόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται αλλά πλέον δεν αποτελεί 

πρόβληµα γιατί αυξάνεται παράλληλα και το ΑΕΠ της χώρας µε πολύ ταχείς 

ρυθµούς. 

Το κύριο στοιχείο της περιόδου αυτής, στοιχείο που δεν µπορέσαµε να 

διαχειριστούµε, είναι τα χαµηλά επιτόκια. Με την είσοδο της Ελλάδος στην ΟΝΕ τα  

επιτόκια που δανείζονται οι πολίτες και το κράτος πέφτουν δραµατικά. Ήδη 

από το 1997 ο πολύς κόσµος έχει αρχίσει να αυξάνει το δανεισµό του από τις 

τράπεζες. Από το 2001 και µετά ο Σηµίτης θεώρησε ότι πέτυχε το στόχο του και 

θέλησε να κάνει κάποιες κοινωνικές παροχές, παράλληλα αναλάβαµε την ολυµπιάδα 

του 2004 µαζί µε µεγάλες οικονοµικές υποχρεώσεις. Έτσι σύντοµα το κράτος άρχισε 

να δανείζεται (ήδη από τα τελευταία δύο χρόνια της εποχής Σηµίτη) µεγάλα ποσά 

κυρίως από το εξωτερικό. Ποσά που προστίθενται  σε ένα µεγάλο δηµόσιο χρέος. 

Κανείς δεν ανησυχεί καθώς η Ελλάδα νιώθει τροµερή αυτοπεποίθηση, λες και 

έχει κερδίσει κάποιον πόλεµο θριαµβευτικά. Η είσοδός µας στην ΟΝΕ αποτέλεσε τη 

διόρθωση των οικονοµικών σφαλµάτων του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980. 

Παράλληλα, η επιτυχής διοργάνωση των ολυµπιακών αγώνων και η ολοκλήρωση 

κάποιων µεγάλων έργων κάνουν τη χώρα να πετάει στα σύννεφα ξεχνώντας το 

πρόσφατο παρελθόν της. 

Σε αυτό το περιβάλλον ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας το 2004 ο 

Καραµανλής. Η αλήθεια είναι ότι επειδή η χώρα µπήκε στην ΟΝΕ και ο Σηµίτης 

πέτυχε κάποια οικονοµικά αποτελέσµατα, δεν σηµαίνει ότι λύσαµε και όλα µας τα 

προβλήµατα. Έτσι, τώρα φάνηκαν τα διαρθρωτικά προβλήµατα και ανισορροπίες που 
                                                 
20 Άρθρο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1980», «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», www 
.filikietaireia.blogspot.com. 
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είχε η χώρα σε σχέση µε τον διεθνή ανταγωνισµό. Παρά τις µεγάλες 

ιδιωτικοποιήσεις, ο στενός δηµόσιος τοµέας συνέχιζε και λειτουργούσε 

αναποτελεσµατικά. 

Ξαφνικά όµως µετά από τους ολυµπιακούς αγώνες και µετά από 2-3 χρόνια 

επεκτατικής και "κοινωνικής" οικονοµικής πολιτικής (2001-2004), άρχισαν να 

φαίνονται τα διαρθρωτικά µας προβλήµατα. Η ανταγωνιστικότητα της εργασίας 

άρχισε να πέφτει, η ανάπτυξη άρχισε να µειώνεται, τα ελλείµµατα να αυξάνονται και 

το δηµόσιο χρέος να διογκώνεται. Και όσο αυτός ο φαύλος κύκλος συνεχιζόταν τόσο 

το δηµόσιο δανειζόταν για να χορηγεί "κοινωνικές" παροχές µε σκοπό να 

αναπληρώσει την αγοραστική δύναµη που χανόταν λόγω της έλλειψης 

ανταγωνιστικότητας. 

Άλλωστε οι διεθνείς συνθήκες µετά το 2001 είχαν αρχίσει να αλλάζουν. Η 

ύφεση της παγκόσµιας οικονοµίας µας φρέναρε αρχικώς. Μετά από το 2003 που η 

ανάπτυξη επανήλθε διεθνώς οι δικές µας αδυναµίες άρχισαν να βαραίνουν στις 

πλάτες µας. 

Συνεπώς, αργά και σταθερά η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, το αυξηµένο 

δηµόσιο χρέος, η µειωµένη  παραγωγικότητα σε σχέση µε τον διεθνή ανταγωνισµό, 

τα µεγάλα ελλείµµατα λόγω "κοινωνικών" παροχών και ολυµπιακών αγώνων, η νέα 

οικονοµική κρίση που άρχισε να φαίνεται από το 2007 συν η γενικευµένη αδράνεια 

που επικράτησε τα επόµενα χρόνια έφεραν την οικονοµία σε νέο γκρεµό. 

 

Ο δανεισµός της Ελλάδος ακολούθησε την εξής πορεία τα τελευταία χρόνια: 

1996-2001=29διςευρώ 

2001-2004=43διςευρώ 

2004-2009=186 δις ευρώ 

Από το ξεκίνηµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης το 1997 και µετά οι 

µηχανισµοί των αγορών είδαν αµέσως την αχίλλειο πτέρνα της ελληνικής οικονοµίας, 

τα δυσανάλογα χαµηλά επιτόκια και το τεράστιο πλέον δηµόσιο χρέος. Τα spreads 

άρχισαν να ανεβαίνουν, κάτι που  θα οδηγούσε µε µαθηµατική βεβαιότητα σε παύση 

πληρωµών, αδυναµία πληρωµής οµολόγων αν συνεχιζόταν. Αυτό φάνηκε στον 

ορίζοντα από τον Οκτώβριο του 2008 όταν κυβερνούσε ο Καραµανλής. Ο 

Καραµανλής τότε βρέθηκε σε µια πρωτοφανή κατάσταση όπου αισθανόταν ότι είχε 

µια βόµβα στα χέρια του έτοιµη να σκάσει.  
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Στα µέσα του 2010 η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να δανειστεί µε λογικά 

επιτόκια από τις αγορές για τη χρηµατοδότηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, µε 

αποτέλεσµα τον άµεσο κίνδυνο στάσης πληρωµών του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 

συνεπώς τη χρεοκοπία. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακτήσει την αξιοπιστία 

της χώρας στις διεθνείς αγορές και να πετύχει µείωση των επιτοκίων οδήγησε σε 

λήψη σκληρών µέτρων λιτότητας, τα οποία δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το 

αρνητικό κλίµα. Αποτέλεσµα ήταν η Ελλάδα να καταφύγει στη βοήθεια του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, που συγκρότησαν από κοινού µηχανισµό βοήθειας για την Ελλάδα. H 

ανακοίνωση της προσφυγής στον µηχανισµό στήριξης έγινε στις 23 Απριλίου από τον 

πρωθυπουργό ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ηµέρα στο Καστελόριζο. Η 

χρηµατοδότηση από τον µηχανισµό στήριξης έδωσε στην Ελλάδα τη δυνατότητα 

λήψης µέτρων προσαρµογής της οικονοµίας, δηλαδή σταδιακής αποκατάστασης της 

δηµοσιονοµικής ισορροπίας, αντί µιας βίαιης εξισορρόπησης που θα επέβαλε η 

χρηµατοδότηση από τις αγορές και η οποία θα είχε πιθανές ανεξέλεγκτες συνέπειες 

για όλη τη ζώνη του ευρώ. Τα πρώτα µέτρα ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό 

την Κυριακή 2 Μαΐου. Η Ελληνική οικονοµία συνέχισε να βρίσκεται σε κατάσταση 

δηµοσιονοµικής ανισορροπίας και το επόµενο διάστηµα µε αποτέλεσµα ένα χρόνο 

µετά, τον Ιούνιο του 2011, η κυβέρνηση να καταφύγει στην ψήφιση του 

µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, που περιλάµβανε νέα µέτρα λιτότητας και περικοπές 

και πρόγραµµα αξιοποίησης δηµόσιας περιουσίας. 

 

 

3.4.2 ΤΕΚΜΗΡΙΑ 

 

Την δεκαετία του 2000 έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στα τεκµήρια µε τους 

νόµους που ακολουθούν, ωστόσο οι δοµικές αλλαγές έγιναν στο τέλος της δεκαετίας 

µε τον νόµο 3842/2010, που έθεσε αυστηρές τεκµαρτές δαπάνες, που ενισχύθηκαν 

ακόµα πιο πολύ µε τον παρόν ισχύοντα νόµο 3943/2011 . 

 

 

� ΝΟΜΟΣ 2873/2000 
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Με το άρθρο  του νόµου 2873 θεσπίστηκαν οι εξής αλλαγές: 

1. Η παράγραφος 221 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«2. Το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης του 

φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από την προηγούµενη παράγραφο, προσαυξάνεται κατά δέκα τοις 

εκατό (10%) για καθένα στοιχείο προσδιορισµού της δαπάνης αυτής πέρα από το 

δεύτερο. Το ποσό της προσαύξησης δεν µπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του 

µεγαλύτερου ποσού της τεκµαρτής δαπάνης που προκύπτει από τα στοιχεία που έχει 

                                                 
21 Παράγραφος 2 
2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να αµφισβητηθεί από τον φορολογούµενο όταν αυτό 
είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του φορολογουµένου και των µελών που τον βαρύνουν, 
εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια 
περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: 
 
α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις, 
 
β) είναι φυλακισµένοι, 
 
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική, 
 
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας, 
 
ε) συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω 
αποδεδειγµένης συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους µε την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι 
αυτοί έχουν εισόδηµα από εµφανείς πηγές, 
 
στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους και 
 
ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγµατοποίησαν 
δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική. 
 
Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούµενος υποχρεούται να 
υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών 
του. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 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. 
 
Στις πιο πάνω α΄ και ε΄ περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής δαπάνης και της 
πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης 
του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. 
 
 
Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το 
µεγαλύτερο εισόδηµα. 
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στην κυριότητα ή την κατοχή του ο υπόχρεος, η σύζυγος του και τα πρόσωπα που 

τους βαρύνουν. 

 

∆εν προσαυξάνεται η δαπάνη που προκύπτει κατά τα οριζόµενα στην 

προηγούµενη παράγραφο, όταν το ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια 

πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχµές.»  

   

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής: 

 

«Στις πιο πάνω α΄ και στ΄ περιπτώσεις (όπως αναφέρθηκαν στην ανωτέρω 

υποσηµείωση), η διαφορά µεταξύ της τεκµαρτής και της πραγµατικής δαπάνης 

διαβίωσης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής τεκµαρτής δαπάνης 

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

 

Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά τεκµαρτής δαπάνης καταλογίζεται σε 

εκείνον που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα.»  

   

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄22 του άρθρου 17 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής».  

   

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα τέκνο που 

βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.».  

   

5. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

                                                 
22 Η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για την το-κοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής, 
στην οποία περιλαµβάνεται και το ποσό τυχόν τόκων υπερηµερίας 
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«α) Προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη, η οποία προκύπτει µε βάση ένα (1) 

επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης µέχρι και δεκατέσσερις (14) φορολογήσιµους 

ίππους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή υπόχρεου µε τρία (3) τουλάχιστον 

τέκνα που τον βαρύνουν ή της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν µαζί 

τους και τους βαρύνουν.» 

 

 

� ΝΟΜΟΣ 2948/2001 ΚΑΙ 2954/2001 

 

Με τον νόµο 2948/2001, εκφράστηκαν και οι χρηµατικές επιβαρύνσεις των 

τεκµαρτών δαπανών σε ευρώ. Οι σχετικοί πίνακες είναι διαθέσιµοι στα παραρτήµατα 

1,2 και 3.  

Με τον νόµο 2954/2001 στην περίπτωση στ του άρθρου 17 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος  απλώς προστέθηκε εδάφιο που διευκρίνιζε ότι δεν 

θεωρείται τεκµήριο το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική 

απόσβεση δανείου, που έχει ληφθεί για την αγορά αρδευτικού εξοπλισµού γεωργικής 

εκµετάλλευσης. 

 

 

�  ΝΟΜΟΣ 3091/2002 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΜΟΥ 3091/2002 

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Κλιµάκιο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

% 

Φόρος 
Κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήµατος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) 

10.000 0 0 10.000 0 

3.400 15 510 13.400 510 

10.000 30 3.000 23.400 3.510 

Υπερβάλλον 40    

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Κλιµάκιο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

% 

Φόρος 
Κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήµατος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) 

8.400 0 0 8.400 0 

5.000 15 750 13.400 750 

10.000 30 3.000 23.400 3.750 

Υπερβάλλον 40    
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Με το άρθρο 4 του νόµου 3091/2002  

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«α) Το ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα για ιδιοκατοικούµενη ή µισθούµενη κύρια 

κατοικία άνω των διακοσίων (200) τετραγωνικών µέτρων και για δευτερεύουσα 

κατοικία γενικώς άνω των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών µέτρων, όπως αυτό 

εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22, το οποίο 

πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή δύο (2). Το τεκµαρτό µίσθωµα µιας ή 

περισσότερων εξοχικών κατοικιών υπολογίζεται σε καθεµιά από αυτές για τρεις (3) 

µήνες το έτος. Αν ο φορολογούµενος, η σύζυγος του και τα πρόσωπα που συνοικούν 

µε αυτόν και τον βαρύνουν έχουν στην κατοχή ή στην κυριότητα τους ή έχουν 

µισθώσει περισσότερα ακίνητα µε συνολική επιφάνεια άνω των εκατόν πενήντα (150) 

τετραγωνικών µέτρων, τα οποία χρησιµοποιούνται από αυτούς ως δευτερεύουσα 

κατοικία, τότε για τον υπολογισµό του τεκµαρτού µισθώµατος τους λαµβάνονται 

υπόψη όλες οι µισθούµενες ή ιδιοκατοικούµενες δευτερεύουσες κατοικίες. Για την 

εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου δεν λαµβάνεται υπόψη η τεκµαρτή δαπάνη για 

δευτερεύουσα κατοικία µε επιφάνεια µέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά µέτρα 

που βρίσκεται σε χωριό ή πόλη µε πληθυσµό κάτω από πέντε χιλιάδες (5.000) 

κατοίκους και η οποία περιήλθε στον φορολογούµενο ή τη σύζυγο του από 

κληρονοµιά, προίκα ή γονική παροχή, εκτός από τις κατοικίες που βρίσκονται σε 

περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά την κείµενη νοµοθεσία ως τουριστικοί 

τόποι.»  

   

2. Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, 

αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 107, 

καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της 

περίπτωσης δ΄ του άρθρου 18, το ποσό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης 

που προκύπτει µε βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης ιδιοκτησίας του 

αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήµατος 
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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 οικείου γραφείου ή υποκαταστήµατος ή 

πρακτορείου.  

3. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«αα) Για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού 

µήκους µέχρι τρία (3) µέτρα, στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ, 

που προσαυξάνεται µε το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ για κάθε µέτρο 

µήκους πάνω από τα τρία (3) µέτρα.»  

 

4. Τα ποσά τεκµαρτής δαπάνης του πίνακα της υποπερίπτωσης ββ΄ της 

περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος διπλασιάζονται, µε εξαίρεση τα ποσά που προκύπτουν για τα σκάφη 

που αναφέρονται στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αυτής.     

5. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«στ) Η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη για αεροσκάφη και ελικόπτερα κυριότητας ή 

κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν µαζί 

τους και τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής: 

 

αα) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και 

στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων 

(65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα 

τους, που προσαυξάνεται µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο 

πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους. 

 

ββ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JΕΤ) στο ποσό των διακοσίων (200) 

ευρώ για κάθε λίµπρα ώθησης. 

 

Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση 

αυτή.»  
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6. Τα ποσά τεκµαρτής δαπάνης της κλίµακας του δεύτερου εδαφίου της 

περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος διπλασιάζονται.    

7. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«α) Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 

αυτοκινούµενων οχηµάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, 

αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας. 

 

Ως κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους 

υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγµατος 

είναι µικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όµως πράγµατα αποτελούν κατά 

τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισµό της αξίας 

λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό 

των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

 

Κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν λαµβάνονται 

υπόψη τα χρηµατικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγµάτων που 

αποτελούν το άµεσο αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής δραστηριότητας.»  

8. Το πέµπτο και το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ 

του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίστανται ως εξής: 

 

«Κατά την εφαρµογή των δύο προηγούµενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι 

αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους 

βαρύνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, έχουν δικαίωµα πλήρους 

κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, 

σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους 

αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται 

κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) 

τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον 

άλλο σύζυγο.  
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9. Στο άρθρο 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και προστίθενται οι 

εξής περιπτώσεις: 

 

• Προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει µε βάση ένα 

επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης µέχρι και δεκατέσσερις (14) φορολογήσιµους 

ίππους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή του υπόχρεου ή, αν πρόκειται για 

οικογένεια, για δύο αυτοκίνητα που ανήκουν το καθένα στην κυριότητα ή κατοχή του 

κάθε συζύγου ή από κοινού και στους δύο συζύγους. Εάν ο υπόχρεος έχει στην 

κυριότητα ή κατοχή του περισσότερα του ενός αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µέχρι 

δεκατέσσερις (14) φορολογήσιµους ίππους, το τεκµήριο δεν εφαρµόζεται για εκείνο 

µε τη µεγαλύτερη τεκµαρτή δαπάνη. Σε περίπτωση εφαρµογής των εδαφίων τρίτου, 

τέταρτου, δέκατου πέµπτου και δέκατου έκτου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 16, συνυπολογίζεται και το αυτοκίνητο µε τη µεγαλύτερη τεκµαρτή 

δαπάνη που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. 

 

• Προκειµένου για τεκµαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει µε βάση ένα 

σκάφος αναψυχής ολικού µήκους µέχρι δέκα (10) µέτρα που δεν έχει ναυτολογηµένο 

πλήρωµα για ολόκληρο ή µέρος του έτους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή 

του υπόχρεου ή του άλλου συζύγου ή και στους δύο από κοινού. 

 

Εάν ο υπόχρεος ή η σύζυγος του έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους 

περισσότερα του ενός τέτοια σκάφη, το τεκµήριο δεν εφαρµόζεται για εκείνο το 

σκάφος µε τη µεγαλύτερη τεκµαρτή δαπάνη. Σε περίπτωση που ο κάθε σύζυγος έχει 

στην κυριότητα ή κατοχή του τέτοιο σκάφος και οι τεκµαρτές δαπάνες αυτών των 

σκαφών είναι ίσες, η απαλλασσόµενη τεκµαρτή δαπάνη του ενός σκάφους 

επιµερίζεται κατά 50% στον καθένα. 

 

• Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από 

πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα: 

 

i) µέχρι ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εάν η δαπάνη πραγµατοποιείται 

µέσα στο έτος έναρξης άσκησης της δραστηριότητας και στα δύο επόµενα έτη και 

µέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καθαρών 
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κερδών που δηλώθηκαν για το προηγούµενο έτος µε αρχική δήλωση, η οποία 

υποβλήθηκε µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους, για δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται στα επόµενα έτη και 

 

ii) ολόκληρου του ποσού της δαπάνης για τον αρδευτικό εξοπλισµό γεωργικής 

εκµετάλλευσης.  

    

10. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 123 του άρθρου 16, οι 

περιπτώσεις β’ και δ’ του άρθρου 1724 και οι περιπτώσεις α΄ και στ΄ του άρθρου 1825 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος καταργούνται. 

 

 

� ΝΟΜΟΣ 3220/2004 ΚΑΙ 3296/2004 

                                                 
23 γ) Η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη µε βάση τον κυβισµό του δίτροχου ή τρίτροχου ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκινούµενου οχήµατος, η οποία καθορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) 
δραχµών για µοτοσυκλέτα πεντακοσίων (500) κυβικών εκατοστών, προσαυξανόµενη µε το ποσό των 
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχµών ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά προκειµένου για 
µοτοσυκλέτες µε κυβισµό πάνω από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά. Οι διατάξεις της 
προηγούµενης περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και στην παρούσα περίπτωση. 
 
δ) Η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και 
λοιπό προσωπικό, πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή δύο (2). Αν ο φορολογούµενος απασχολεί ένα 
µόνο οικακό βοηθό, η καταβαλλόµενη γι΄ αυτόν ετήσια δαπάνη δεν αποτελεί τεκµήριο, όταν έχει τέκνο 
ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών που τον βαρύνει,.µε την προϋπόθεση ότι ο ίδιος και ο άλλος σύζυγος 
αποκτούν εισόδηµα από παροχή εξαρτηµένης εργασίας, άσκηση εµπορικής ή γεωργικής επιχείρησης ή 
επαγγέλµατος από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 ατοµικώς, ή από 
συµµετοχή σε κοινοπραξία, κοινωνία, αστική κερδοσκοπική εταιρία ή σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη 
εταιρία ως οµόρρυθµο µέλος, ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει 
παρουσιάζει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική 
αναπηρία, ή έχει ηλικία πάνω από εξήντα πέντε (65) ετών. 
 
24 β) Αγορά επιχειρήσεων ή τη σύσταση ή την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν 
ατοµικώς ή µε τη µορφή περιορισµένης ή ετερόρρυθµης ή οµόρρυθµης ευθύνης εταιρίας ή κοινωνίας ή 
κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή την αγορά εταιρικών µερίδων και χρεογράφων γενικώς. 
 
 
δ) Χορήγηση δανείων ή προσωρινών διευκολύνσεων στις εταιρίες που µετέχουν ως εταίροι ή και προς 
την ατοµική επιχείρηση µε τη µορφή προσωρινών καταθέσεων. 
 
25 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. 
στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασµένων για 
πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%). 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΜΟΥ 3296/2004 

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Κλιµάκιο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολ. 
Συντελεστής 

% 

Φόρος 
κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήµατος (ευρώ)Φόρου (ευρώ)

11.000 0 0 11.000 0 

2.000 15 300 13.000 300 

10.000 30 3.000 23.000 3.300 

Υπερβάλλον 40    

      (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Κλιµάκιο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολ. 
Συντελεστής 

% 

Φόρος 
κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήµατος (ευρώ)Φόρου (ευρώ)

9.500 0 0 9.500 0 

3.500 15 525 13.000 525 

10.000 30 3.000 23.000 3.525 

Υπερβάλλον 40    

 

Μ ε τον 3220 και συγκεκριµένα το άρθρο 29 επήλθαν οι κάτωθι αλλαγές: 

 Στο άρθρο 17 περί πόθεν έσχες του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

προστίθεται περίπτωση  ως εξής: 

 

" Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, εκτός αυτών προς εταιρίες ή 

κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα µέλη ή τους µετόχους των"  

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 17 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής: 

 

∆εν λαµβάνεται υπόψη, το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την 

τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου, που έχει ληφθεί για την αγορά εξοπλισµού 

γεωργικής εκµετάλλευσης, καθώς και για την αγορά οικοπέδου από επιτηδευµατίες 

που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών. 

Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν εφαρµογή από 1ης 

Ιανουαρίου 2003, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την ηµεροµηνία αυτή.  

Με τον νόµο 3296 και το άρθρο 4προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ως τελευταίο εδάφιο το εξής: 
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«Τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης που προκύπτουν από την εφαρµογή 

των διατάξεων της περίπτωσης αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις 

εκατό (50%) στις περιπτώσεις όπου οι κατοικίες - κύριες και δευτερεύουσες - που 

προσδιορίζουν την τεκµαρτή δαπάνη αποκτήθηκαν από κληρονοµιά ή δωρεά ή 

γονική παροχή, καθώς και αυτές που αποκτήθηκαν από επαχθή αιτία από 

συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότησή του».  

 

Η περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής για τους 

επαγγελµατίες 

 

«ιγ) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από 

πρόσωπα που ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα.»  

 

 Επίσης προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, 

ειδικά διασκευασµένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που 

υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Ως επιβατικά αυτοκίνητα 

ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται εκείνα 

που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από 

πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία µε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά 

τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που 

είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους.  

  Όσο τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγµατικά 

εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία 

προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα 

χρηµατικά ποσά, τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ ε΄ και στ΄ και οποιοδήποτε 

άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο 

προσδιορισµός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν 

απαλλάσσονται της εφαρµογής του τεκµηρίου. 

 

 

� ΝΟΜΟΣ 3427/2005 

 

Με το άρθρο 26 του άνω νόµου: 
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 1. Τα ποσά των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ και δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (2.500) ευρώ που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 

του άρθρου 7 και το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ που 

αναφέρεται στην υποπερίπτωση εε΄ και στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ 

της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αυξάνονται 

σε δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ το πρώτο ποσό και σε έξι χιλιάδες (6.000) 

ευρώ το επόµενο ποσό, αντίστοιχα.    

Το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της 

χρήσης κατοικίας εµβαδού µέχρι εκατό (100) τετραγωνικά µέτρα, από τον γονέα που 

έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του ή από τα τέκνα που 

έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία.  

       

 Επιπλέον, εξαιρετικά, αν ο δικαιούχος του εισοδήµατος από κινητές αξίες, 

εκτός µερισµάτων και τόκων από µετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται 

από τα διανεµόµενα κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, είναι πρόσωπο από τα 

αναφερόµενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101, το οποίο όµως 

δεν έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, το ποσοστό του παρακρατούµενου φόρου 

ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο εισόδηµα αυτό και ο αλλοδαπός 

δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης για το 

πιο πάνω εισόδηµα. Εξαιρετικά για τους τόκους που καταβάλλονται από την 1η 

Ιανουαρίου µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2006, το ποσοστό του 

παρακρατούµενου φόρου ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).  

Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) 

καταργούνται για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισµούς που κλείνουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2005 και µετά. 

 

 

� ΝΟΜΟΣ 3763/2009 

 

Με τον νόµο 3763 για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα 

πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα 

οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, 
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από τα χρηµατικά ποσά, τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ και από 

οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι 

δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις 

περί εφαρµογής του τεκµηρίου. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται για εισοδήµατα 

που αποκτώνται και δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το οικονοµικό έτος 2009 

και επόµενα. 

 

 

� ΝΟΜΟΣ 3842/2010 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΜΟΥ 3842/2010 (ΠΟΛ1035/2010) 

Κλιµάκιο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
Συντελεστής % 

Φόρος 
Κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ) 

12.000 0 0 12.000 0 

4.000 18 720 16.000 720 

6.000 24 1.440 22.000 2.160 

4.000 26 1.040 26.000 3.200 

6.000 32 1.920 32.000 5.120 

8.000 36 2.880 40.000 8.000 

20.000 38 7.600 60.000 15.600 

40.000 40 16.000 100.000 31.600 

Υπερβάλλον 45    

 

 

Ο νόµος 3842/2010 αποτέλεσε τοµή στην αντιµετώπιση των τεκµηρίων, γι’ 

αυτό και παρακάτω αναλύεται ολόκληρος ο νόµος και όχι απλώς οι µεταβολές ενός 

αρχικού σχεδίου νόµου. Συγκεκριµένα: 

 

 Το άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 

Άρθρο 16  

Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες 

 

1. Για τον προσδιορισµό του αντικειµενικού εισοδήµατος µε βάση τη 

συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων 

που συνοικούν και τους βαρύνουν λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 
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Α. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

 

α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της 

ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας 

ορίζεται κλιµακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων 

αυτής, µε τριάντα (30) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από ογδόντα ένα 

(81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε 

πενήντα (50) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι ένα 

(121) µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε ογδόντα 

(80) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) 

τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εκατόν πενήντα (150) ευρώ το 

τετραγωνικό µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων 

κύριων χώρων αυτής, µε τριακόσια (300) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Για τον 

υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας 

κατοικίας ορίζεται ποσό τριάντα (30) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Τα παραπάνω 

ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές µε 

τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ακινήτων, από 2.800 

ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό 

(40%) και για περιοχές µε τιµή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό µέτρο, 

κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω ποσά 

προσαυξάνονται, προκειµένου για µονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 

(20%). 

 

β) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά 

µέτρα µιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών 

κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) 

της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α΄. 

 

Β. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

 

γ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 

ορίζεται ως εξής: αα) για τα αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά 

εκατοστά σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ββ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των χιλίων 

διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται τριακόσια (300) ευρώ ανά εκατό 
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(100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, γγ) για 

αυτοκίνητα µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται 

πεντακόσια (500) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και µέχρι τρεις χιλιάδες 

(3.000) κυβικά εκατοστά και δδ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες 

(3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται επτακόσια (700) ευρώ ανά εκατό(100) κυβικά 

εκατοστά. 

 

Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο 

µειώνονται ανάλογα µε την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος 

πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής: 

 

αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) και 

µέχρι δέκα (10) έτη. 

 

ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. 

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. 

 

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 εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να 

µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη 

µετακίνησή τους. 

 

Στις περιπτώσεις εταιριών οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης 

ευθύνης ή ανωνύµων 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 των: 
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i) 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, 

 

ii) 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, 

 

iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και 

εταίροι της, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην 

εταιρία περιορισµένης ευθύνης και 

 

iv) 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, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο. 

 

Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, 

αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 107, 

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. 
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Η αντικειµενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που 

ορίζονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 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 δεκαπέντε (15) 

ηµέρες λογίζεται ως ολόκληρος µήνας. Τα ίδια εφαρµόζονται και σε περίπτωση 

ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. 

Αν µεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η 

ετήσια αντικειµενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από 

τους συµβαλλοµένους. Εικονική θεωρείται η µεταβίβαση ή η κτήση που 

πραγµατοποιείται ιδίως µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας κατ΄ ευθεία 

γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και τον τρίτο βαθµό, επιτρέπεται όµως η ανταπόδειξη. 

Όταν η συγκυριότητα είναι πραγµατική, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται 

κατά το λόγο των ιδανικών µεριδίων καθενός συγκυρίου. 

 

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 υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη 

αντικειµενική δαπάνη. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
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αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή µικτής χρήσης, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, 

που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθωτή τους. 

 

Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ εφαρµόζονται ανάλογα και για τον 

προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των αυτοκινήτων µικτής χρήσης 

και των αυτοκινήτων τύπου JEEP. 

 

Γ. Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

δ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία 

στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, 

καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις 

σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. 

 

ε) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, 

οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο 

εκάστοτε κατώτατο όριο αµοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. Η διάταξη αυτή 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 εξήντα επτά 

τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι 

ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόµο. 

 

∆. ΣΚΑΦΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

στ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής 

χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των 

προσώπων που τους βαρύνουν εκτιµάται µε βάση το κόστος τελών ελλιµενισµού, 

ασφαλίστρων, καυσίµων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα µε τα 

µέτρα ολικού µήκους του σκάφους, ως εξής: 

 

αα) για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού 

µήκους µέχρι πέντε (5) µέτρα, στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ για τα 

πάνω από πέντε (5) µέτρα ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, 



ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ-  ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

[78] 
 

 

ββ) για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, 

ολικού µήκους µέχρι και επτά (7) µέτρα, οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ, πάνω από επτά 

(7) και µέχρι δέκα (10) µέτρα προστίθενται δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά επιπλέον 

µέτρο µήκους, πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα προστίθενται πέντε 

χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι 

δεκαπέντε (15) µέτρα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω 

α-πό δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) 

ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22) 

µέτρα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και πάνω από είκοσι 

δύο (22) µέτρα προστίθενται τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ ανά επιπλέον 

µέτρο µήκους. 

 

Τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης 

µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειµένου για ιστιοφόρα 

σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό µειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν 

κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων 

«τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραµα», «τσερνίκι» και «λίµπερτυ», που προέρχονται 

από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η τεκµαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος 

µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 

αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) έτη και µέχρι δέκα (10) έτη 

από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει 

περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. Για σκάφη µε µόνιµο πλήρωµα 

ναυτολογηµένο για ολόκληρο ή µέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται 

και η αµοιβή του πληρώµατος. Τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται 

υπόψη για την αντικειµενική δαπάνη. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός αυτών 

που αναφέρονται στην παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρµόζονται ανάλογα και 

στην περίπτωση αυτή. 

 

Ε. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 

 

ζ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και 

ανεµόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των 

προσώπων που συνοικούν µαζί τους και τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής: 
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αα) Για ανεµόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ. 

 

ββ) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και 

στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων 

(65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα 

τους που προσαυξάνεται µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω 

από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους. 

 

γγ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) 

ευρώ για κάθε λίµπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός της ακινησίας 

και παλαιότητας, εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 

 

Ζ. ΠΙΣΙΝΑ 

 

η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που 

προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα µε την επιφάνειά της, ανά 

κλίµακα, σε εκατό (100) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) 

τετραγωνικά µέτρα και σε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για επιφάνεια 

άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων. 

 

Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά 

διπλασιάζονται. 

 

Η. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 

θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογουµένου ορίζεται σε 

τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) 

ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. 

 

Θ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

2. To ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να αµφισβητηθεί 

από τον φορολογούµενο όταν αυτό είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του 
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φορολογουµένου και των µελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από 

τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά 

συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: 

 

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις, 

 

β) είναι φυλακισµένοι, 

 

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική, 

 

δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας, 

 

ε) συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες 

διαβίωσης, λόγω αποδεδειγµένης συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους µε 

την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδηµα από εµφανείς πηγές, 

 

στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους και 

 

ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους 

ανώτερης βίας πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική. 

 

Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο 

φορολογούµενος υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του και τα αναγκαία 

δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών του. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας 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. 

 

Στις πιο πάνω α΄ και ε΄ περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής 

δαπάνης και της πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της 

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

 

 

Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης 

καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα.»  

 

  Ι. ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 

 

3) Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. από «Τεκµήρια 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» σε «∆απάνες απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων» και ο πρώτος στίχος του άρθρου αυτού από «Ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη 

του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν 

λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για:» σε «Ως 

ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους 

βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για:».   

 

4.α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. το 

ποσό «των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ» αντικαθίσταται µε το ποσό «των δέκα 

χιλιάδων (10.000) ευρώ». 

 

β. Τα πέντε τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ΄ καταργούνται από τη 

δηµοσίευση του νόµου αυτού και τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της περίπτωσης στ΄ του 

άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται από 1.1.2010. 

 

γ. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

 

δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.»  

   

5. To άρθρο 18 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

 

«Αρθρο 18  

Κ. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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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 (ΦΕΚ 

132 Α΄), του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄) και του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 

Α΄), 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, 

εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου 

οχήµατος έχουν παραµείνει στη ∆ΟΥ 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. 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. 
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ε) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από 

πρόσωπα που ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα.  

 

στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά 

διασκευασµένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που 

υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). 

 

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 εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν 

αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή 

τους. 

 

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 τριάντα τοις εκατό (30%) των 

όσων προκύπτουν σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις. 

  

Λ.  ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγµατικά 

εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία 

προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα 

χρηµατικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 

αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, 

εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν 

απαλλάσσονται της εφαρµογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες µε 

βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι µικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) 

ευρώ προκειµένου για άγαµο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειµένου για 

συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται µε βάση την κοινωνική, 

οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και τις 

αποδεδειγµένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι 

κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.»  
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8. Το τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων των παραπάνω 

περιπτώσεων τα µειώνει και η διαφορά που προκύπτει λαµβάνεται υπόψη για την 

κάλυψη ή τον περιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά 

έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους που 

καταβλήθηκαν και ο φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους 

αυτού  
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         ΜΕΡΟΣ Β 

 

4.1 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 

 

          Στην Ελλάδα του 2011 η κατάσταση µοιάζει να ξεφεύγει από κάθε 

έλεγχο , καθώς χαρακτηρίζεται από  τον έλεγχο του ∆ΝΤ, εν µέσω µιας ανεξέλεγκτης 

οικονοµικής κρίσης και εκπεσθεισών  ηθικών αξιών, αύξηση των spreads, έλλειψη 

χρηµατικής ρευστότητας, αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α.,  ευρύ κλοιό απεργιακών 

κινητοποιήσεων, κρίση τραπεζικού συστήµατος, µείωση µισθών,  εκτίναξη ποσοστού 

ανεργίας και λήψη µέτρων όλο και περισσότερων φόρων. 

             Πιο συγκεκριµένα οι φορολογικοί συντελεστές έχουν ανέβει κατά 

πολύ, ακόµα και σε σχέση µε το 2010, ψηφίστηκε ο φόρος επιτηδεύµατος, η έκτακτη 

εισφορά, η εισφορά πάνω στις αντικειµενικές δαπάνες, το έκτακτο τέλος ακινήτων, 

µειώθηκε το αφορολόγητο όριο, µειώθηκαν κατά πολύ οι φορολογικές απαλλαγές 

όπως π.χ. έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών µέχρι 1000 ευρώ κατά ανώτατο ποσό, 

αποφασίστηκε η αύξηση των αντικειµενικών και η πιθανή εξίσωσή τους µε τις 

εµπορικές αξίες, καθώς και πολύ πιθανή αύξηση της προκαταβολής φόρου για τους 

ελεύθερους επαγγελµατίες. Είναι µερικά από µέτρα που λήφθηκαν την φετινή χρονιά 

και ανάµεσα σ’ αυτά κι η πολύ µεγάλη αύξηση των τεκµηρίων διαβίωσης. 

 

 

4.1.1. ΝΟΜΟΣ 3943/2011 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4024/2011 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Κλιµάκιο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ)  

Φορολογικός 
Συντελεστής %  

Φόρος 
Κλιµακίου 
(ευρώ)  

Σύνολο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ)  

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ)  

5.000 0 0 5.000 0 

7.000 10 700 12.000 700 

4.000 18 720 16.000 1.420 

10.000 25 2.500 26.000 3.920 

14.000 35 4.900 40.000 8.820 

20.000 38 7.600 60.000 16.420 

40.000 40 16.000 100.000 32.420 

`Ανω των 100.000 45    
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4.1.1.1 ΤΕΚΜΗΡΙΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 

Το συνολικό εισόδηµα προσδιορίζεται, κατ΄ εξαίρεση, µε βάση τις δαπάνες 

διαβίωσης του φορολογουµένου και των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον 

βαρύνουν, όταν το συνολικό ποσό των δαπανών που προσδιορίζεται κατά τα επόµενα 

άρθρα είναι ανώτερο από το συνολικό καθαρό εισόδηµα των κατηγοριών Α΄ έως Ζ΄. 

Το εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται κατά τα 

οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρ. 19, που αναλύεται παρακάτω. 

1. Για τον προσδιορισµό του αντικειµενικού εισοδήµατος µε βάση τη 

συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων 

που συνοικούν και τους βαρύνουν λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

 

Α. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 

α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της 

ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας 

ορίζεται κλιµακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων 

αυτής, µε σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από ογδόντα ένα 

(81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε 

εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι ένα 

(121) µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εκατόν 

δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια 

(300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε διακόσια (200) ευρώ το 

τετραγωνικό µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων 

κύριων χώρων αυτής, µε τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. 

 

Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών 

χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. 

 

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για κατοικίες που 

βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό 

των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό 
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σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές µε τιµή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το 

τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω 

ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για µονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις 

εκατό (20%). 

 

∆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 ∆ΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. 

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης 

υπολογίζεται µε βάση την συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στην συνέχεια 

γίνεται επιµερισµός της βάσει των ποσοστών ιδιοκτησίας των συνιδιοκτητών. Σε 

περίπτωση δε που ο ένας εκ των συνιδιοκτητών έχει παραχωρήσει το ποσοστό 

ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειµένου π.χ. να το χρησιµοποιήσει ως κατοικία, τότε 

το τεκµήριο βαρύνει τον ιδιοκτήτη που το χρησιµοποιεί. 

 

Ενδεικτικός πίνακας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ 

Τ.Μ. 

ΠΟΣΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΟΣΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩ

Ν 

60 2400 2880 

70 2800 3360 

80 3200 3840 

90 3850 4620 

100 4500 5400 

120 5800 6960 

150 9100 10920 

200 14600 17520 

300 34600 41520 

350 54600 65520 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

 Για µονοκατοικία µε επιφάνεια κύριων χώρων 150τ.µ., βοηθητικούς χώρους 

50τ.µ. , ευρισκόµενη σε περιοχή µε τιµή ζώνης 3200ευρώ, η αντικειµενική δαπάνη 

διαβίωσης προκύπτει ως εξής: 

Για τα πρώτα 80τ.µ.                     80 χ 40= 3200 

Για τα επόµενα 40τ.µ.                  40 χ 65=2600 

Για τα επόµενα 30τ.µ.                  30 χ 110=3300 

Για τους βοηθητικούς χώρους     50 χ 40=2000 

Σύνολο τεκµαρτής δαπάνης :                  11100,00€ 

Πλέον αύξηση λόγω τιµής ζώνης 11100χ40%= 4440 

Προσαύξηση µονοκατοικίας        15540χ20%=3108 

Συνολική αντικειµενική δαπάνη:             18648,00€ 

 

           β) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που εκτιµάται µε βάση τα 

τετραγωνικά µέτρα µιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων 

δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο 

ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην 

περίπτωση α΄. 

 

Β. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

γ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 

ορίζεται ως εξής: αα) για τα αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά 

εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ββ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των 

χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά 

εκατό (100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, γγ) για 

αυτοκίνητα µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται 

εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και µέχρι τρεις χιλιάδες 

(3.000) κυβικά εκατοστά και δδ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες 

(3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) 

κυβικά εκατοστά. 
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Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο 

µειώνονται ανάλογα µε την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος 

πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής: 

 

αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) και 

µέχρι δέκα (10) έτη. 

 

ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. 

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. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΥΒΙΚΑ 

ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

ΜΕΧΡΙ 

ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΠΟ 

5-10 ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 10 

ΧΡΟΝΙΑ 

1000 4000 2800 2000 

1200 4000 2800 2000 

1300 4600 3220 2300 

1400 5200 3640 2600 

1500 5800 4060 2900 

1600 6400 4480 3200 

1700 7000 4900 3500 

1800 7600 5320 3800 

1900 8200 5740 4100 

2000 8800 6160 4400 

2100 9700 6790 4850 

2300 11500 8050 5750 

2500 13300 9310 6650 

3000 17800 12460 8900 

3500 23800 16660 11900 
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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 εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να 

µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη 

µετακίνησή τους. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2 

Ο φορολογούµενος έχει στην κατοχή του Ι.Χ. 2000κ.ε. τρετίας κατά 100% και 

Ι.Χ. 1600κ.ε. τριετίας κατά 30% ποσοστό ιδιοκτησίας και η σύζυγός του Ι.Χ. 1800κ.ε. 

εξαετίας κατά 100%. 

Τεκµαρτή δαπάνη για Ι.Χ. 2000κ.ε.            8800€ 

Τεκµαρτή δαπάνη για Ι.Χ. 1600κ.ε.            6400χ 30%=1920€ 

Συνολική τεκµαρτή δαπάνη φορολογούµενου   10720€ 

Συνολική τεκµαρτή δαπάνη συζύγου          7600€ 

 

 

Στις περιπτώσεις εταιριών οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης 

ευθύνης ή ανωνύµων 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 των: 

 

i) 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, 

 

4000 29800 20860 14900 

4500 35800 25060 17900 
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ii) 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, 

 

iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και 

εταίροι της, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην 

εταιρία περιορισµένης ευθύνης και 

 

iv) των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, διοικητών ανωνύµων 

εταιριών και προέδρων των διοικητικών συµβουλίων τους, επιµεριζόµενη ισοµερώς 

µεταξύ τους. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3 

ΕΠΕ έχει στην κατοχή της δύο αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. ένα 2000κ.ε. διετίας και ένα 

3500κ.ε. επταετίας. Έχει τρεις διαχειριστές εκ των οποίων οι δύο είναι και µέλη της 

µε ποσοστά 40% και 10% αντίστοιχα, ενώ µετέχει και ο τρίτος ως απλό µέλος της µε 

ποσοστό 50%. 

Η κατανοµή της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης έχει ως εξής: 

Το Ε.Ι.Χ. 2000κ.ε. έχει αντικειµενική δαπάνη 8800€ 

Το Ε.Ι.Χ. 3500κ.ε. έχει αντικειµενική δαπάνη 16660€ 

Σύνολο δηλ.                                                      25460,00€ 

Κατανοµή στα µέλη της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης: 

Α’ µέλος –διαχειριστής: 25460 χ 40/50 = 20368, που είναι µεγαλύτερη από 

την µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη, οπότε και περιορίζεται στα 16660,00€ 

Β’ µέλος –διαχειριστής: 25460 χ 10/50 = 5092,00€ 

Γ’ απλό µέλος: δεν κατανέµεται δαπάνη 

 

 

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, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
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Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, 

αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 107, 

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 που 

ορίζονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 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 δεκαπέντε (15) 

ηµέρες λογίζεται ως ολόκληρος µήνας. Τα ίδια εφαρµόζονται και σε περίπτωση 

ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. 

Αν µεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η 

ετήσια αντικειµενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από 

τους συµβαλλοµένους. Εικονική θεωρείται η µεταβίβαση ή η κτήση που 

πραγµατοποιείται ιδίως µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας κατ΄ ευθεία 
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γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και τον τρίτο βαθµό, επιτρέπεται όµως η ανταπόδειξη. 

Όταν η συγκυριότητα είναι πραγµατική, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται 

κατά το λόγο των ιδανικών µεριδίων καθενός συγκυρίου. 

 

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 υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη 

αντικειµενική δαπάνη. 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. 

 

Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ εφαρµόζονται ανάλογα και για τον 

προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των αυτοκινήτων µικτής χρήσης 

και των αυτοκινήτων τύπου JEEP. 

 

Γ. Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

δ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία 

στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τα εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, 

καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις 

σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. 

 

ε) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, 

οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο 

εκάστοτε κατώτατο όριο αµοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. Η διάταξη αυτή 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 εξήντα επτά 

τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι 

ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόµο. 

 

∆. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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στ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής 

χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των 

προσώπων που τους βαρύνουν εκτιµάται µε βάση το κόστος τελών ελλιµενισµού, 

ασφαλίστρων, καυσίµων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα µε τα 

µέτρα ολικού µήκους του σκάφους, ως εξής: 

 

αα) για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού 

µήκους µέχρι πέντε (5) µέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ 

για τα πάνω από πέντε (5) µέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) 

ευρώ το µέτρο. 

 

ββ) για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, 

ολικού µήκους µέχρι και επτά (7) µέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από 

επτά (7) και µέχρι δέκα (10) µέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά 

επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα 

προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, 

πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι δεκαπέντε (15) µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) 

ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) 

µέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, 

πάνω από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) 

ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται 

πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους. 

 

Τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης 

µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις 

 

εκατό (50%) προκειµένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό 

µειώνονται και για πλοία αναψυχής που έ-χουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται 

στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραµα», 

«τσερνίκι» και «λίµπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η 

τεκµαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητά του κατά 

ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από 

πέντε (5) έτη και µέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά 

και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) 
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έτη. Για σκάφη µε µόνιµο πλήρωµα ναυτολογηµένο για ολόκληρο ή µέρος του έτους, 

στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αµοιβή του πληρώµατος. Τα σκάφη 

επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται υπόψη για την αντικειµενική δαπάνη. Οι 

διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παλαιότητα των 

αυτοκινήτων, εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕXΡΙ 5 ΕΤΗ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 

ΕΤΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΕΤΗ 

7 12000 10200 8400 

8 15000 12750 10500 

9 18000 15300 12600 

10 21000 17850 14700 

11 28500 24225 19950 

12 36000 30600 25200 

13 51000 43350 35700 

14 66000 56100 46200 

15 81000 68850 56700 

16 10350 87975 72450 

17 12600 107100 88200 

18 14850 126225 103950 
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19 17850 151725 124950 

20 20850 177225 145950 

21 23850 202725 166950 

22 28850 245225 201950 

23 33850 287725 236950 

24 38850 330225 271950 

25 43850 372725 306950 

  

Ε. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ζ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και 

ανεµόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των 

προσώπων που συνοικούν µαζί τους και τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής: 

 

αα) Για ανεµόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ. 

 

ββ) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και 

στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων 

(65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα 

τους που προσαυξάνεται µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω 

από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους. 

 

γγ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) 

ευρώ για κάθε λίµπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός της ακινησίας 

και παλαιότητας, εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 
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δδ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που 

υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ΄ αριθµ. ∆2/26314/8802/27.7.2010 

Κανονισµού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών µηχανών (ΦΕΚ 1360 Β΄), στο ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από 

1/1/2011 και µετά. 

 

Ζ. ΠΙΣΙΝΕΣ  

 

η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που 

προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα µε την επιφάνειά της, ανά 

κλίµακα, σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) 

τετραγωνικά µέτρα και σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για 

επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων. 

 

Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά 

διπλασιάζονται. 

Η. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 

θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογουµένου ορίζεται σε 

τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) 

ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. 

 

Θ. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

      

      2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης, που 

προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να 

αµφισβητηθεί από τον φορολογούµενο όταν αυτό είναι µεγαλύτερο από την 

πραγµατική δαπάνη του φορολογουµένου και των µελών που τον βαρύνουν, εφόσον 

αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. 

Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: 

 

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις, 

 

β) είναι φυλακισµένοι, 
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γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική, 

 

δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας, 

 

ε) συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες 

διαβίωσης, λόγω αποδεδειγµένης συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους µε 

την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδηµα από εµφανείς πηγές, 

 

στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους και 

 

ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους 

ανώτερης βίας πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική. 

 

Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο 

φορολογούµενος υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του και τα αναγκαία 

δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών του. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας 

οικονοµικής υπηρεσίας 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. 

 

Ι. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

 

Στις πιο πάνω α΄ και ε΄ περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής 

δαπάνης και της πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της 

συνολικής αντικειµενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις 

δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. 

 

 

Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης 

καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα. 
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4.1.1.2.  ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 

 

Το τεκµήριο απόκτησης οποιουδήποτε ακινήτου καταργείται µέχρι τις 

31/12/2013. 

 

Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων 

που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά 

καταβάλλονται για: 

 

α) Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 

αυτοκινούµενων οχηµάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, 

αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας.  

 

Ως κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους 

υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγµατος 

είναι µικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όµως πράγµατα αποτελούν κατά 

τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισµό της αξίας 

λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό 

των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.  

 

Κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν λαµβάνονται 

υπόψη τα χρηµατικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγµάτων που 

αποτελούν το άµεσο αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής δραστηριότητας. 

 

β) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε. 

 

γ) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηµατικών 

ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις 

δωρεές προς το ∆ηµόσιο, τους δήµους και τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα 

νοσοκοµεία, που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύµατα του ευρύτερου 
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δηµόσιου τοµέα (κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά 

ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται 

τουλάχιστον κατά 70% (εβδοµήντα τοις εκατό) µε επιχορηγήσεις από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό. 

 

Οµοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα 

ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή 

συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα 

υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. 

 

δ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. 

 

Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαµβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων 

στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας.  

 

 

Κ. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

 

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 (ΦΕΚ 

132 Α΄), του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄) και του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 

Α΄), για το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του 

επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας. 
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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, 

εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου 

οχήµατος έχουν παραµείνει στη ∆ΟΥ 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 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 προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή για δαπάνες που προκύπτουν από 

1/1/2010 και µετά. 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.  

 

στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά 

διασκευασµένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που 

υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). 

 

Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για 

κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της 
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αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική 

αναπηρία µε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν 

αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή 

τους. 

 

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 τριάντα τοις εκατό (30%) των 

όσων προκύπτουν σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις. 

 

η) Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη 

διαµονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα. 

1. Η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος που δηλώθηκε από το φορολογούµενο, 

τη σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον 

προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας 

δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή 

προσδιορίζονται από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά το 

ίδιο οικονοµικό έτος, του φορολογουµένου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση, από 

εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων επαγγελµάτων και αν δε 

δηλώνεται εισόδηµα από τις κατηγορίες αυτές η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδηµα 

της παρ. 3 του άρθρου 48.  

 

 

 Λ. ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 

 

 Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον 

προσδιορισµό της διαφοράς της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει 

υπόψη του τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται 

από νόµιµα παραστατικά στοιχεία και µε τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η 

διαφορά που προκύπτει.  

 

Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούµενος φέρει το βάρος 

της απόδειξης. Τα ποσά αυτά ιδίως είναι:  
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α) Πραγµατικά εισοδήµατα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγο 

του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή 

φορολογούνται µε ειδικό τρόπο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Αν τα εισοδήµατα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, 

εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νοµίµως από 

αυτόν.  

 

β) Χρηµατικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδηµα κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

γ) Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.  

 

δ) Εισαγωγή συναλλάγµατος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα 

της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή.  

 

∆εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος για 

τα πρόσωπα:  

 

αα) που κατοικούν µονίµως στο εξωτερικό,  

 

ββ) που είχαν διαµείνει 3 (τρία) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η 

εισαγωγή του συναλλάγµατος γίνεται µέσα σε δύο (2) χρόνια από τη µετοικεσία τους.  

 

γγ) που είχαν διαµείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή 

και το επικαλούµενο ποσό συναλλάγµατος προέρχεται από καταθέσεις στο όνοµα 

τους ή στο όνοµα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστηµα 

ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέµεναν στην αλλοδαπή ή από 

καταθέσεις τους µέσα σε ένα (1) χρόνο από τη µετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το 

συνάλλαγµα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της µη 

επανεξαγωγής του συναλλάγµατος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του 

συναλλάγµατος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την 
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απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρµογή των άρθρων 17 

ή 19. 

 

ε) ∆άνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται µε έγγραφα στοιχεία 

που φέρουν βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς 

δαπάνης της προηγούµενης παραγράφου, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη 

του άρθρου 17, το ποσό του δανείου λαµβάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο 

έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγµατοποίηση της σχετικής 

δαπάνης.  

 

στ) ∆ωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών για την οποία η οικεία 

φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο 

πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  

 

ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα 

προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο. 

 

Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγµατικά 

εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία 

προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα 

χρηµατικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 

αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, 

εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν 

απαλλάσσονται της εφαρµογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες µε 

βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι µικρότερο από τις 3.000 (τρεις χιλιάδες) 

ευρώ προκειµένου για άγαµο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειµένου για 

συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται µε βάση την κοινωνική, 

οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και τις 

αποδεδειγµένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι 

κατώτερο των 3.000 (τριών χιλιάδων) και 5.000 (πέντε χιλιάδων) ευρώ, αντίστοιχα. 

 

Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων των παραπάνω 

περιπτώσεων τα µειώνει και η διαφορά που προκύπτει λαµβάνεται υπόψη για την 

κάλυψη ή τον περιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά 



ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ-  ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

[105] 
 

έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους που 

καταβλήθηκαν και ο φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους 

αυτού. 

 

Για την κάλυψη ή περιορισµό της διαφοράς που προκύπτει κατά την 

εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 

άρθρου 10 του Ν. 2019/1992 (ΦΕΚ 34 Α) για τα ποσά των πραγµατικών ή τεκµαρτών 

δαπανών που πραγµατοποιούνται από 1 Ιανουαρίου 1994.  

 

Χρηµατικά ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη από τη δήλωση που, τυχόν, 

υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2019/1992, 

για την κάλυψη ή τον περιορισµό διαφοράς δαπάνης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο 

που σχηµατίζεται από προηγούµενα έτη, όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση όσα 

ορίζονται στα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αυτής της περίπτωσης.  

 

 

3. Προκειµένου προσδιορισµού του εισοδήµατος µε βάση την ετήσια  δαπάνη 

του παρόντος άρθρου, η ζηµία του ίδιου οικονοµικού έτους ή και των προηγούµενων 

δεν εκπίπτει και ούτε µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα οικονοµικά έτη.  

 

 

 

  4. Οι υπόχρεοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δήλωση τα 

στοιχεία, τα σχετικά µε τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τον 

προσδιορισµό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβίωσης, υπόκεινται σε πρόστιµο 

που ορίζεται στο άρθρο 87. Επίσης, όσοι δεν αναγράφουν στη δήλωση τη δαπάνη 

αγοράς ή ανέγερσης ακινήτων υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το 

άρθρο 88.   

5. Με απόφαση του Υπ. Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται µε τη δήλωση 

φόρου εισοδήµατος και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των 

διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.   
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ΜΕΡΟΣ Γ 

 

 

                             5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

    

Όπως έχει γίνει αντιληπτό η εκάστοτε εφαρµογή των τεκµηρίων αποτελεί κατ’ 

ουσία µια «προχειροδουλειά» των φορολογικών νοµοθετών, καθώς είναι το «εύκολο» 

µέτρο που ναι µεν αποσκοπεί στον περιορισµό της φοροδιαφυγής, επειδή θέτει 

κάποιο ελάχιστο εισόδηµα φορολόγησης, αλλά όχι και τόσο αποδοτικό. 

Σίγουρα δεν µπορεί κάποιος φορολογούµενος να έχει στην κατοχή του  

αυτοκίνητο µεγάλου κυβισµού ή αρκετά ακίνητα και να δηλώνει χαµηλά εισοδήµατα 

αφενός και αφετέρου δεν µπορεί κάποιος π.χ. άνεργος που έχει κληρονοµήσει ένα 

σπίτι κι έχει κι ένα αυτοκίνητο χαµηλού κυβισµού να πληρώνει έναν υψηλό φόρο, 

λαµβάνοντας υπόψη ειδικά τον νόµο όπως ισχύει σήµερα. 

Αναµφισβήτητα τα τεκµήρια δεν µπορούν από µόνα τους να καλύψουν τις 

τρύπες των προϋπολογισµών, άλλωστε αυτό έχει αποδειχτεί µέσα απ’ την διαχρονική 

εφαρµογή τους. Η εφαρµογή τους έχει αποτέλεσµα στους έχοντες, αλλά η δίκαιη 

εφαρµογή τους απαιτεί µεταβολές, για να µην πλήττονται οι χαµηλοεισοδηµατίες. 

Ακόµα όµως και για τους έχοντες πολλές φορές δεν είναι το αποτελεσµατικό µέτρο, 

διότι εκεί η αποφυγή της φορολογίας γίνεται µέσω της σύστασης offshore εταιρειών.  

Για να είµαστε ωστόσο δίκαιοι αξίζει να αναφέρουµε ότι το µέτρο περί 

κατάργησης του πόθεν έσχες όλων των ακινήτων µέχρι και τις 31/12/2013, είναι 

θετικό απ’ την άποψη ότι θα τονώσει τον τοµέα της οικοδοµής, αλλά απ’ την άλλη 

πώς προκύπτει και το εισόδηµα;   

Για όλους αυτούς τους λόγους παρακάτω παρατίθενται προτάσεις για την 

βελτίωση τόσο του φορολογικού συστήµατος όσο και της οικονοµίας γενικότερα. 

Πρόκειται όµως για προτάσεις που δεν είναι καθαρόαιµα φορολογικές, καθώς για να 

σταθούν αυτές πρέπει να υπάρξουν και γενικότερες µεταρρυθµίσεις, που αξίζει να 

διερευνηθούν περαιτέρω µελλοντικά.  
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6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2627 

 

6.1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

⇒ Εφαρµογή τεκµηρίων διαβίωσης σε Ι.Χ. άνω κάποιων συγκεκριµένων 

κυβικών όπως π.χ. άνω των 1800κ.ε. ή σε κατόχους αυτοκινήτων περισσότερων των 

δύο 

⇒ Άνοιγµα όλων των τραπεζικών λογαριασµών σε Ελλάδα και εξωτερικό 

⇒ Εφαρµογή τεκµηρίων διαβίωσης σε κατοικίες πέραν και των δύο µε 

εξαίρεση την α’ κατοικία 

⇒ Επαναφορά εφαρµογής πόθεν έσχες µε εξαίρεση την α’ κατοικία  

⇒ Επαναφορά αφορολογήτου ποσού στις 12000,00€  και δικαίωµα µη 

υποβολής φορολογικής δήλωσης από µέρους των µισθωτών και συνταξιούχων 

εφόσον το εισόδηµά τους δεν ξεπερνάει το ποσό αυτό και δεν εµπίπτουν στις 

διατάξεις περί τεκµηρίων 

⇒ Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος από 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες, εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.), σε 

ποσοστό 20% (φόρος εισοδήµατος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων).Από τα 

αδιανέµητα κέρδη της χρήσης, η επιχείρηση µπορεί να σχηµατίσει ειδικό 

αποθεµατικό επενδύσεων τριετίας µη δυνάµενο να είναι µικρότερο από το 80% 

αυτών. Το αποθεµατικό αυτό φορολογείται κατά το σχηµατισµό του µε συντελεστή 

5%, και µετά την πραγµατοποίηση των επενδύσεων κεφαλαιοποιείται χωρίς καµία 

άλλη επιβάρυνση. Σε περίπτωση ακάλυπτου ποσού αποθεµατικού στο τέλος της 

τριετίας (κατά δήλωση της εταιρείας), αυτό φορολογείται µε 15%. Αν η 

µη πραγµατοποίηση των επενδύσεων εντός τριετίας δε δηλωθεί και διαπιστωθεί κατ’ 

έλεγχο, το ακάλυπτο ποσό του αποθεµατικού θα φορολογηθεί µε συντελεστή 30%. 

⇒ Μείωση της προκαταβολής στο 40% 

                                                 
26 Άρθρο «ανατοµία της ελληνικής κρίσης και προτάσεις για ανάπτυξη», Κώστα Αζαριάδη, Γιάννη Μ. 
Ιωαννίδη, Χριστόφορο Α. Πισσαρίδη,  www.booksreview.gr 
27 Άρθρο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» ,Νίκος Βρεττός – 
Γιάννης Στουρνάρας, www.bcg.com 
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⇒ 0% φορολογία για τρία χρόνια για ξένες επενδύσεις που θα ‘ρθουν 

στην Ελλάδα µε σταδιακή αύξηση αυτού του συντελεστή µετά την τριετία µέχρι το 

ποσοστό του 20%. 

⇒ Αλλαγή συντελεστών φορολόγησης για φυσικά πρόσωπα, µείωση 

συντελεστών και εφαρµογή των υψηλότερων συντελεστών σε καθαρά εισοδήµατα 

άνω των 60000,00€ 

⇒   Ενοποίηση φορολογικής µεταχείρισης: µια σύγχρονη δηµοσιονοµική 

διοίκηση πρέπει να απαλλαγεί από µεγάλο µέρος διακριτών, χαριστικών, τοµεακών ή 

τοπικών ρυθµίσεων και η χρηµατοδότηση των όποιων πολιτικών που κρίνονται κάθε 

φορά αναγκαίες πρέπει να γίνεται από τις δαπάνες του Προϋπολογισµού και όχι µέσω 

φορολογικών εξαιρέσεων 

⇒ Αναµόρφωση του πλαισίου φορολογίας εξωχώριων εταιρειών, 

         ΟΤΑ και υπέρ τρίτων: η µεταρρύθµιση πρέπει να αναµορφώσει 

      το πλαίσιο φορολογίας εξωχώριων εταιρειών που σήµερα αποτε- 

           λούν το όχηµα οργανωµένης και νοµότυπης φοροδιαφυγής, των 

         ΟΤΑ που αποτελούν άλλο ένα πεδίο µεγάλης γραφειοκρατίας 

       και χαµηλής αποτελεσµατικότητας και των φόρων υπέρ τρίτων, 

          που λειτουργούν µε αθέµιτο τρόπο εις βάρος της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας                     και του κοινωνικού συνόλου 

⇒ Ανασύσταση του Σ∆ΟΕ και ανασυγκρότηση του ελεγκτικού 

µηχανισµού σε σύγχρονες και αξιοκρατικές βάσεις, µε ουσιαστική αναβάθµιση της 

ποιότητας του προσωπικού µέσω της ευρύτερης και ολοκληρωµένης κατάρτισής του 

⇒ Ηλεκτρονική ενοποίηση σε µια βάση όλων των πληροφοριών στις 

   οποίες έχουν πρόσβαση οι φορολογικές αρχές. Όταν υπάρχουν βάσιµες 

ενδείξεις φοροδιαφυγής, να επιτρέπεται η πρόσβαση των φορολογικών αρχών στη 

κίνηση των τραπεζικών λογαριασµών του ελεγχόµενου. Περαιτέρω αποτελεσµατική 

νέα γενιά διασταυρώσεων, που συνδυάζουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, 

προκειµένου να στοχεύσουν στις εστίες µείζονος φοροδιαφυγής και ηλεκτρονική 

διασύνδεση των εφοριών µε τις επιχειρήσεις, ώστε να ελέγχεται on line η έκδοση των 

τιµολογίων και να εξασφαλίζεται η διασταύρωση των στοιχείων 

⇒ Μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. 
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6.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

⇒ Ενοποίηση Λογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων: το       

Ελληνικό δηµόσιο σήµερα λειτουργεί χωρίς ενοποιηµένα λογιστικά και 

πληροφοριακά συστήµατα. Αποτέλεσµα είναι η µη δυνατότητα ελέγχου δαπανών, 

αλλά και η υπέρµετρη γραφειοκρατία 

⇒ Καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των δηµοσιονοµικών µεγεθών και 

            της διαχρονικής εξέλιξής τους, συµπεριλαµβάνοντας µε κάθε λε- 

            πτοµέρεια την οικονοµική κατάσταση στις ∆ΕΚΟ, στα δηµόσια 

            νοσοκοµεία, στα ασφαλιστικά ταµεία και στους ΟΤΑ, δηλ. όπου                                     

            ξοδεύονται χρήµατα των φορολογουµένων. 

 

⇒ Ουσιαστικοί έλεγχοι δαπανών σε όλο το εύρος του δηµόσιου το- 

µέα: είναι γνωστό ότι οι έλεγχοι που γίνονται από το Γενικό Λογι- 

στήριο του Κράτους και το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι µόνο έλεγ- 

χοι νοµιµότητας και δεν ασχολούνται µε το αν οι δαπάνες του 

∆ηµοσίου έχουν το προσδοκώµενο αποτέλεσµα, αν έχουν γίνει 

υπερβάσεις και πώς δικαιολογούνται, κ.ο.κ. Επιπλέον οι έλεγχοι 

αυτοί δεν αφορούν µια σειρά από κρίσιµες δαπάνες, όπως π.χ. µι- 

σθοδοσία, συντάξεις, κ.α. Οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται 

από ελεγκτές του Υπουργείου Οικονοµικών και να πραγµατοποι- 

ούνται σε όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου, όπως ΟΤΑ, φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης, δηµόσια νοσοκοµεία, κ.λ.π. Αν δεν επαρ- 

κεί το εξειδικευµένο προσωπικό στο ∆ηµόσιο, τότε η εργασία 

αυτή µπορεί να ανατεθεί σε ορκωτούς ελεγκτές 

⇒ Έλεγχος των δαπανών του συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης µε 

τη θέσπιση του ακόλουθου κανόνα βιωσιµότητας (σταδιακή προ- 

σαρµογή του µέσου ποσοστού αναπλήρωσης): σε κάθε ένα από τα 

13 Ταµεία, το ποσοστό µεταβολής της µέσης σύνταξης θα πρέπει να 

υπολείπεται του ποσοστού µεταβολής του αντίστοιχου µέσου µι- 
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σθού τουλάχιστον κατά 1,5% περίπου (όσο δηλαδή η προβλεπόµε- 

νη επιδείνωση του ποσοστού εξάρτησης των ηλικιωµένων από τον 

ενεργό πληθυσµό, αφού αφαιρεθεί η αύξηση της απασχόλησης) 

⇒ Λεπτοµερής καταγραφή όλων των επιχειρήσεων, φορέων και 

οργανισµών που απορροφούν δηµόσιους πόρους, συγχώνευση 

όσων έχουν οµοειδές αντικείµενο (π.χ. ΚΕ∆, Τουριστικά Ακίνητα, 

Ολυµπιακά Ακίνητα) και κατάργηση όσων δεν λειτουργούν απο- 

τελεσµατικά ή δεν εξυπηρετούν αµιγώς κοινωνικούς στόχου 

⇒ Απόσυρση του κράτους από τους κλάδους όπου κυριαρχεί ο 

ανταγωνισµός. Ειδικότερα στις τράπεζες το κράτος πρέπει να δρα 

και ως «έσχατος µέτοχος» µέσω προνοµιούχων µετοχών. Ο κύριος 

ρόλος του θα πρέπει να περιορίζεται στην επαρκή και αυστηρή 

ρύθµιση και εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος, τόσο σε επί- 

πεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων επιµέρους τραπεζών όσο και 

σε κλαδικό επίπεδο όπου θα έχει συνεχή εποπτεία και ευθύνη για 

τη συνολική επάρκεια ρευστότητας και ιδίων κεφαλαίων. 

⇒ Βελτίωση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης, µε συντόµευ- 

ση του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων και µε εκπαίδευση των 

λειτουργών της δικαιοσύνης σε βασικές αρχές λειτουργίας της οι- 

κονοµίας, των αγορών και των επιχειρήσεων 
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                               7.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Όπως προκύπτει από την άνω εργασία τα τεκµήρια πρωτοεµφανίστηκαν το 

1955 και έκτοτε ισχύουν υφιστάµενα κατά καιρούς διάφορες τροποποιήσεις, των 

οποίων η διακύµανση είναι ανάλογη µε την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Κι από 

κει ξεκινούν τα µειονεκτήµατα των τεκµηρίων.  

Αρχικά ψηφίστηκαν µε στόχο της είσπραξη περισσότερων εσόδων. Μάλιστα 

αποτέλεσαν µια αντισυνταγµατική επιδίωξη καθαρά φοροεισπρακτική. Αυτούσιο 

παράδειγµα από εγκύκλιο του υπ. Οικονοµικών του έτους 1975, µε τη διατύπωση της 

γλώσσας που χρησιµοποιούσε η διοίκηση την εποχή εκείνη καταδεικνύει αυτού του 

είδους την επιδίωξη:«Εστω ότι, φορολογούµενος τις µετά συζύγου και ενός τέκνου 

εδήλωσε τα κάτωθι εισοδήµατα, µη αµφισβητηθέντα µετ’ έλεγχον υπό του 

Οικονοµικού Εφόρου». Στόχο όµως δεν πρέπει να αποτελεί η κάλυψη  κενών στον 

προϋπολογισµό, αλλά µια µόνιµη δίκαιη φορολόγηση των πολιτών βάσει της 

οικονοµικής τους κατάστασης. Έτσι ακόµα και σήµερα δεν µπορεί να κριθεί δίκαιη η 

εφαρµογή τους. Εάν π.χ. κάποιος έχει κληρονοµήσει ένα µεγάλο σπίτι και έχει και 

στην κατοχή του ένα σχετικά µεγάλο αυτοκίνητο και για το οικονοµικό έτος 2012 

(χρήση 2011) είναι άνεργος, θα κληθεί να πληρώσει ένα ποσό φόρου που δεν είναι 

αναλογικό του εισοδήµατός του. Οµοίως κάποιος µε µεγάλη ακίνητη περιουσία 

µπορεί να συστήσει offshore εταιρείες κι έτσι να µην κληθεί να καλύψει τέτοιου 

είδους τεκµαρτές δαπάνες. 

Στόχος δηλ. είναι τα µεγάλα έσοδα του κράτους να προέρχονται από τους 

έχοντες µεγάλα εισοδήµατα. Και για να είµαστε δίκαιοι για τις περιπτώσεις των 

ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων πρέπει να θεσπιστούν µεγαλύτερες ελαφρύνσεις 

και το αντίστροφο. Αισιόδοξο είναι π.χ. το γεγονός της φορολόγησης των ακινήτων 

των offshore. 

Πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση των τεκµηρίων όπως ισχύουν σήµερα, που 

είναι πιο αυστηρά από ποτέ. Η οικονοµία εξελίσσεται και είναι απαραίτητο να γίνουν 

αλλαγές, όπως π.χ. εφαρµογή των τεκµηρίων βάσει των δηλούµενων εισοδηµάτων 

υπό περιορισµούς και σε συνδυασµό και µε άλλα µέτρα πέραν των τεκµηρίων. Αυτό 

είναι ένα θέµα που αξίζει να διερευνηθεί, καθώς στόχος της παρούσας εργασίας ήταν 
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η ιστορική αναδροµή εφαρµογής των τεκµηρίων, πώς αυτά ισχύουν σήµερα, πώς 

καλύπτονται και πώς υπολογίζονται. 
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                         8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

ΝΟΜΟΣ 820/78 

 

Φορολογήσιµοι ίπποι 

αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη δια τον έχοντα 

αυτοκίνητον 

6ή7 180.000 

8 220.000 

9 260.000 

10 310.000 

11 360.000 

12 420.000 

13 500.000 

14 600.000 

15 750.000 

16 900.000 

17 1.050.000 

18 1.200.000 

19 1.350.000 

20 1.500.000 

21 1.650.000 

22 1.800.000 

23 και άνω 2.000.000 

 

 

ΝΟΜΟΣ 1249/1982 

 

«Φορολογήσιµοι ίπποι 

αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκµαρτή 

δαπάνη 

µέχρι και 7 330.000 

8 400.000 

9 480.000 

10 570.000 

11 660.000 
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12 770.000 

13 920.000 

14 1.100.000 

15 1.400.000 

16 1.700.000 

17 1.950.000 

18 2.200.000 

19 2.500.000 

20 2.800.000 

21 3.050.000 

22 3.350.000 

23 και πάνω 3.700.000» 

 

 

ΝΟΜΟΣ 2065/1992 

 

Φορολογήσιµοι ίπποι 

αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης σε 

δραχµές 

µέχρι 7 1.000.000 

8 1.200.000 

9 1.500.000 

10 1.800.000 

11 2.200.000 

12 2.600.000 

13 3.100.000 

14 3.700.000 

15 4.500.000 

16 5.500.000 

17 6.500.000 

18 7.500.000 

19 9.000.000 

20 10.500.000 

21 12.500.000 

22 και πάνω 15.000.000 

 

 

ΝΟΜΟΣ 1882/1990 

 

 

«Φορολογήσιµοι ίπποι Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης βάσει 
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αυτοκινήτου κατοχής αυτοκινήτου σε δραχµές 

Μέχρι 7 650.000 

8 800.000 

9 900.000 

10 1.100.000 

11 1.300.000 

12 1.500.000 

13 1.800.000 

14 2.200.000 

15 2.600.000 

16 3.400.000 

17 4.100.000 

18 4.600.000 

19 5.200.000 

20 5.800.000 

21 7.500.000 

22 8.200.000 

23 και άνω 9.000.000 

 

 

ΝΟΜΟΣ 2948/2001 

 

Φορολογήσιµοι ίπποι 

αυτοκινήτου 

Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης 

(σε ευρώ) 

µέχρι 7 4.800 

8 6.100 

9 8.000 

10 9.900 

11 11.800 

12  14.200 

13  16.700 

14  20.500 

15  26.500 

16  33.600 

17  41.300 

18  49.500  

19  57.800 

20  66.600 

21  75.700 

22-23  85.300 

24-25 95.900 
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26-27 107.900 

28 και άνω  112.900 

 

 

ΠΟΛ 1135 / 2011 

 

Κυβικά 

εκατοστά 

Μέχρι 

και 5 έτη 

Από 5 

έτη έως 10 

Πάνω 

από 10 έτη 

1000 3000 2100 1500 

1200 3000 2100 1500 

1400 3600 2520 1800 

1500 3900 2730 1950 

1600 4200 2940 2100 

1700 4500 3150 2250 

1800 4800 3360 2400 

2000 5400 3780 2700 

2500 7900 5530 3950 

3000 10400 7280 5200 

3500 13900 9730 6950 

 

 

 

        Β.    ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

 

ΝΟΜΟΣ 2065/1992 

 

µήκος σκάφους Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης   σε δραχµές 

µέχρι 8 µέτρα      2.000.000 

9 και 10 µέτρα      3.700.000 

11 και 12 µέτρα     4.800.000 

13 και 14 µέτρα     6.100.000 

15 και 16 µέτρα     8.000.000 
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17 και 18 µέτρα     10.100.000 

19 και 20 µέτρα     12.800.000 

21 και 22 µέτρα     16.000.000 

23 και 24 µέτρα    20.000.000 

25 και 26 µέτρα    24.000.000 

27 και πάνω µέτρα    29.500.000 

 

 

ΝΟΜΟΣ 1882/1990 

 

Μήκος 

σκάφους 

Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη 

διαβίωσης 

Μέχρι 8 

µέτρα 
800.000 

Πάνω από 

8 µέτρα 
1.400.000 

Πάνω από 

10 µέτρα 
1.800.000 

Πάνω από 

12 µέτρα 
2.300.000 

Πάνω από 

14 µέτρα 
3.000.000 

Πάνω από 

16 µέτρα 
3.800.000 

Πάνω από 

18 µέτρα 
4.800.000 

Πάνω από 

20 µέτρα 
6.000.000 

Πάνω από 

22 µέτρα 
7.400.000 

Πάνω από 

24 µέτρα 
9.000.000 

Πάνω από 

26 µέτρα 
11.000.000 
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ΝΟΜΟΣ 2948/2001 

 

«Μήκος σκάφους 
Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης 

(σε ευρώ) 

Μέχρι 8 µέτρα 10.500 

πάνω από 8 και µέχρι 

10 µέτρα  
19.000 

πάνω από 10 και µέχρι 

12 µέτρα  
27.800 

πάνω από 12 και µέχρι 

14 µέτρα  
37.200 

πάνω από 14 και µέχρι 

16 µέτρα  
47.500 

πάνω από 16 και µέχρι 

18 µέτρα  
58.900 

πάνω από 18 και µέχρι 

20 µέτρα  
72.100 

πάνω από 20 και µέχρι 

22 µέτρα  
87.400 

πάνω από 22 και µέχρι 

24 µέτρα  
105.000 

πάνω από 24 και µέχρι 

26 µέτρα  
125.000 

πάνω από 26 και µέχρι 

28 µέτρα  
147.900 

πάνω από 28 και µέχρι 

30 µέτρα  
174.000 

πάνω από 30 και µέχρι 

32 µέτρα  
203.600 

πάνω από 32 µέτρα  227.700» 

 

 

ΠΟΛ 1135 /2011 

 

Μήκος 

σκάφους 

Μέχ

ρι 5 έτη 

Πάνω από 5 µέχρι 

και 10 έτη 

Πάνω 

από 10 έτη 

7 800 6800 5600 

8 10000 8500 7000 

9 12000 10200 8400 

10 14000 11900 9800 

11 19000 16150 13300 
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12 24000 20400 16800 

13 34000 28900 23800 

14 44000 37400 30800 

15 54000 45900 37800 

16 69000 58650 48300 

17 84000 71400 58800 

18 99000 84150 69300 

19 119000 101150 83300 

20 139000 118150 97300 

21 159000 135150 111300 

25 284000 241400 198800 
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Γ..∆ΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

 
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας συµπλήρωσης των τεκµηρίων στην  δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων Ε1 και οδηγίες βάσει του εγχειριδίου 

που στέλνει δηµοσιεύει κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονοµικών. 

 

Στον πίνακα αυτό περιλαµβάνονται τα στοιχεία προσδιορισµού του 

εισοδήµατος µε βάση τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες, καθώς και τις ετήσιες 

δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουµένου, της συζύγου του 

και των προσώπων που προστατεύονται από αυτούς. 

 

Για την κύρια και δύο δευτερεύουσες κατοικίες είτε ιδιόκτητες, είτε 

µισθούµενες είτε δωρεάν παραχωρούµενες, και ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους, 

συµπληρώνεται ο υποπίνακας 1α ο οποίος παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς 707-

708. 

 

Για τη συµπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα αυτού παραθέτουµε τις 

ακόλουθες διευκρινήσεις:  
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Ένδειξη κύρια κατοικία. Γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας αυτής και τις 

υπόλοιπες τρεις οδούς που περικλείουν το τετράγωνο σε κάθε περίπτωση. 

 

Ένδειξη µισθωµένη κατοικία ή δωρεάν παραχωρούµενη. Συµπληρώνεται όταν 

µισθώνεται κύρια κατοικία ή δευτερεύσουσα/ες κατοικία/ες ή σας έχει παραχωρηθεί 

κύρια ή δευτερεύσουσα/ες κατοικία/ες ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους. ∆ε 

συµπληρώνεται όταν πρόκειται για ιδιόκτητες κατοικίες.  

 

Κωδικός 203. ∆ιαγραµµίστε τη λέξη "ΝΑΙ" σε περίπτωση που µισθώνετε 

κύρια κατοικία ή σας έχει παραχωρηθεί δωρεάν κύρια κατοικία, ανεξάρτητα από την 

επιφάνειά της  

 

Κωδικοί 207-209. ∆ιαγραµµίστε τη λέξη "ΝΑΙ" σε περίπτωση που µισθώνετε 

δευτερεύουσα/σες κατοικίες ή σας έχουν παραχωρηθεί δωρεάν δευτερεύουσα/σες 

κατοικίες, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.  

 

Ένδειξη µονοκατοικία. ∆ιαγραµµίστε τη λέξη "ΝΑΙ" στους κωδικούς 240, 

241, 242 αν η κύρια ή δευτερεύουσα/ες κατοικία/ες είναι µονοκατοικία. 

 

Μονοκατοικία είναι το κτίσµα που αποτελεί λειτουργικά µία µόνο κατοικία µε 

τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθµευσης κτλ.), η οποία µπορεί να 

είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (µεζονέτα) και δεν εφάπτεται µε 

άλλο κτίσµα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και 

κτίσµατα σε επαφή µε άλλα, που ανήκουν όµως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες 

και πληρούν κατά τα λοιπά τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις που 

ακολουθούν δεν χαρακτηρίζονται µονοκατοικίες: α) ∆ιώροφος οικοδοµή µε ισόγειο 

κατάστηµα και 1ο όροφο κατοικία. β) Ισόγειο διαµέρισµα που βρίσκεται σε επαφή µε 

άλλο ισόγειο. γ) Ισόγεια επαγγελµατική στέγη που βρίσκεται σε επαφή µε άλλη 

µονοκατοικία. 

 

Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα να έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας 

ιδιοκτησίας. Ένδειξη θέση-όροφος. Γράψτε τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία π.χ. 

ισόγειο, 1ος κτλ. 
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Κωδικός 211. Γράψτε την επιφάνεια της κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή 

περιλαµβάνεται η επιφάνεια του κύριου χώρου της κατοικίας. Η επιφάνεια των 

κύριων χώρων της κατοικίας πρέπει να είναι σε ακέραιο αριθµό. Αν υπάρχει δεκαδικό 

ψηφίο στρογγυλοποιείστε στον αµέσως πλησιέστερο ακέραιο αριθµό πχ. 95,4 γράψτε 

95, 95,5 γράψτε 96. 

 

Κωδικός 212. Γράψτε αθροιστικά την επιφάνεια των ιδιόκτητων ή 

µισθωµένων βοηθητικών χώρων (γκαράζ και αποθήκη) που είναι ανεξάρτητοι π.χ. 

στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας οικοδοµής. Σε περίπτωση δεκαδικών 

ισχύουν όσα αναφέρονται στον προηγούµενο κωδικό 211 (κύριοι χώροι). 

∆ιευκρινίζεται ότι στον κωδικό αυτό δε θα γραφτεί η επιφάνεια του χώρου 

στάθµευσης σε πυλωτή. 

 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µονοκατοικίας επιπλέον λαµβάνεται 

αθροιστικά µε την επιφάνεια των χώρων του γκαράζ και των αποθηκών η τυχόν 

επιφάνεια των άλλων βοηθητικών χώρων, του λεβητοστασίου και του 

κλιµακοστασίου. 

 

Κωδικοί 213-214. Γράψτε το ποσό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό ενοικίου 

σε περίπτωση µισθωµένης κατοικίας, του υπόχρεου ή της συζύγου µόνο σε ακέραιο 

ποσοστό. ∆ηλαδή τυχόν δεκαδικά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα π.χ. 

39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου έχει 

µεταβληθεί από οποιαδήποτε αιτία µέσα στο έτος, στους κωδικούς αυτούς δε θα 

γραφτεί κανένα ποσοστό αλλά θα επισυνάψετε σηµείωµα στο οποίο θα γράψετε το 

αρχικό ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου µε τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας, καθώς 

και αυτό που προέκυψε από τη µεταβολή µε τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας. 

 

Κωδικός 215. Γράψτε τους µήνες ιδιοκατοίκησης ή µίσθωσης ή δωρεάν 

παραχώρησης, αν πρόκειται για µισθωµένη κατοικία, µέσα στο 2010. 

 

Κωδικός 216. Γράψτε την τιµή ζώνης που ισχύει την 1.1.2010 όταν η τιµή 

ζώνης είναι από 2.800 ευρώ και άνω.  
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Ένδειξη πρώτη και δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία. Η ένδειξη αυτή 

αναφέρεται στην πρώτη και στη δεύτερη, από τυχόν περισσότερες, δευτερεύουσες 

κατοικίες. Συµπληρώστε τα στοιχεία της ένδειξης αυτής, µε βάση τα όσα 

αναφέρονται για την κύρια κατοικία 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάποια από τις παραπάνω κατοικίες βρίσκεται σε περιοχή 

εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, τότε στα στοιχεία του 

ακινήτου θα γραφτεί µόνο ο νοµός και ο δήµος ή κοινότητα, κατά περίπτωση. 

Σηµειώνεται ότι για τις εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισµός της 

ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης σε 3 µήνες το έτος. Επίσης, οι κενές 

κατοικίες δεν συµπληρώνονται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 αλλά στο έντυπο Ε2. 

 

Κωδικός 707 - 708. Γράψτε το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας αντικειµενικής 

δαπάνης των λοιπών δευτερευουσών κατοικιών σας. Πιο συγκεκριµένα, θα γράψετε 

την αντικειµενική δαπάνη των δευτερευουσών κατοικιών που δε συµπεριλάβατε στον 

υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς αυτούς. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που οι δευτερεύουσες κατοικίες, είναι 

περισσότερες από δύο και εποµένως δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στον 

υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς 707-708, θα συνυποβάλλεται 

χειρόγραφη κατάσταση µε πίνακα, που θα έχει γραµµογράφηση όµοια µε αυτή του 

πίνακα 1α, στην οποία θα καταχωρούνται οι επιπλέον κατοικίες. 

 

Κωδικοί 851-858. Γράψτε τα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των 

επιβατικών ή µεικτής χρήσης ή τύπου JEEP αυτοκινήτων σας ιδιωτικής χρήσης, αφού 

προηγουµένως γράψετε τις άλλες πληροφορίες που ζητάει ο πίνακας. Στις 

περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ή 

µεικτής χρήσης ή αυτοκινήτων τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης, η ετήσια αντικειµενική 

δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθωτή τους. 

 

Για εκείνο ή εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν εφαρµόζεται η ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης δεν θα συµπληρώνονται οι κωδικοί 851-858. Θα 

συµπληρώνονται µόνο τα υπόλοιπα στοιχεία της ένδειξης 1γ του Πίνακα 5. 
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Στην περίπτωση που το σύνολο των αυτοκινήτων της οικογένειάς σας είναι 

περισσότερα από τέσσερα, θα συµπληρώσετε κατάσταση µε την ίδια γραµµογράφηση 

µε εκείνη της ένδειξης 1γ του πίνακα 5 της δήλωσης και θα γράψετε σε αυτήν κάθε 

ένα από το τέταρτο και επόµενα αυτοκίνητα (και τις πληροφορίες που ζητούνται γι΄ 

αυτά) που δεν έχει γραφτεί στις τρεις πρώτες σειρές στον πίνακα 5 της δήλωσης 

(στην ένδειξη 1γ αυτού) και το σύνολο αυτής της δαπάνης των αυτοκινήτων της 

κατάστασης αυτής θα αναγραφεί στην τέταρτη σειρά των κωδικών 857-858 και προ 

αυτού θα αναγραφεί η ένδειξη "ως συνηµµένη κατάσταση". 

 

Για την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα 

εταιρίας ή εταιριών ή κοινωνιών ή κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή 

επάγγελµα, θα συµπληρώνεται ανάλογη κατάσταση, στην οποία θα αναλύεται η 

δαπάνη από τα αυτοκίνητα της εταιρίας, η ιδιότητα των εταίρων (οµόρρυθµος, 

διαχειριστής Ε.Π.Ε., κτλ.), το ποσοστό συµµετοχής των οµόρρυθµων εταίρων, κτλ. 

 

Επίσης, για την αντικειµενική δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα 

εταιρίας της οποίας όλα τα µέλη είναι νοµικά πρόσωπα, λόγω της συµµετοχής σας σε 

νοµικό πρόσωπο που είναι µέλος της, θα συµπληρώνεται ανάλογη κατάσταση στην 

οποία εκτός των παραπάνω, θα αναλύεται και η αντικειµενική δαπάνη της εταιρίας 

της οποίας είστε µέλος λόγω της συµµετοχής της στην άλλη εταιρία, καθώς και της 

δαπάνης που βαρύνει εσάς. Το ποσό της αντικειµενικής δαπάνης που σας αντιστοιχεί 

θα µεταφερθεί στους κωδικούς 851-858, κατά περίπτωση, µε αναφορά στις οικείες 

στήλες "ως συνηµµένη Κατάσταση Νο 1" ή "ως συνηµµένη κατάσταση Νο 2" κτλ. 

κατά περίπτωση. 

 

Ανάλογη κατάσταση θα συµπληρώνεται για τη δαπάνη που σας βαρύνει από 

τα αυτοκίνητα από τις ατοµικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις ενοικίασης 

αυτοκινήτων, τις επιχειρήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων. Για τις 

ανώνυµες εταιρίες θα συµπληρώσετε όµοια κατάσταση αν έχετε την ιδιότητα του 

Προέδρου των διοικητικών συµβουλίων τους ή του ∆ιοικητή αυτών ή είστε 

εντεταλµένος ή διευθύνων σύµβουλός τους. Τα ποσά της δαπάνης που θα γράψετε 

στους κωδικούς 851-858 της δήλωσης- όπως διαµορφώνονται µετά τη µείωση τους 

που υπολογίζονται µε ορισµένα κριτήρια όπως το χρονικό διάστηµα κυκλοφορίας 



ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ-  ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

[125] 
 

τους στην Ελλάδα (παλαιότητα αυτοκινήτου) κτλ., θα τα βρείτε στον πίνακα που 

παραθέτουµε στο τέλος του παρόντος. 

 

Κωδικοί 713-714. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειµενικής 

δαπάνης σκαφών αναψυχής (εξαιρούνται τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης). 

Κωδικός 747. Γράψτε τα µέτρα µήκους του σκάφους αναψυχής. Σηµειώνεται 

ότι όταν το µήκος δεν είναι ακέραιος αριθµός µέτρων, τότε γράφεται ο αµέσως 

επόµενος ακέραιος αριθµός µέτρων. ∆ιευκρινίζεται ότι ως µήκος του σκάφους 

θεωρείται το µήκος της ευθείας γραµµής που ενώνει τα πιο αποµακρυσµένα σηµεία 

της πλώρης και της πρύµνης του σκάφους.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι όσα προαναφέρθηκαν για τα αυτοκίνητα, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ακινησίας, εφαρµόζονται ανάλογα και στην 

αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης µε βάση την κυριότητα ή κατοχή σκαφών 

αναψυχής, ενώ η µείωση λόγω παλαιότητας ρυθµίζεται ειδικά όπως προαναφέρθηκε. 

 

Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται µε τη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος βεβαίωση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής για το 

ακριβές χρονικό διάστηµα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της 

ακινησίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις 

αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή. 

Κωδικοί 731-732. Γράψτε το ποσό της αµοιβής του πληρώµατος προκειµένου 

για σκάφη αναψυχής µε µόνιµο πλήρωµα, ναυτολογηµένο για µέρος ή για ολόκληρο 

το έτος.  

 

Κωδικοί 715-716. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειµενικής 

δαπάνης αεροσκαφών και ελικοπτέρων. 

Κωδικοί 765-766. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειµενικής 

δαπάνης µε βάση τις δεξαµενές κολύµβησης (πισίνες) που έχετε στην κυριότητα ή 

στην κατοχή σας. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής 

κολύµβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα µε την 

επιφάνεια της, ανά κλίµακα, σε εκατό (100) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι και τα 

εξήντα (60) τετραγωνικά µέτρα και σε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για 

επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων. Προκειµένου για εσωτερική 
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δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται. Στην περίπτωση που έχετε 

στην κυριότητα ή στην κατοχή σας περισσότερες από µία πισίνες, θα συµπληρώσετε 

κατάσταση µε την ίδια γραµµογράφηση µε εκείνη της ένδειξης 1στ του πίνακα 5 της 

δήλωσης και θα γράψετε σε αυτή καθεµιά από τις πισίνες (και τις πληροφορίες που 

ζητούνται γι΄ αυτές), καθώς και τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται η 

κάθε πισίνα και το σύνολο αυτής της δαπάνης των δεξαµενών κολύµβησης της 

κατάστασης αυτής θα αναγραφεί στους κωδικούς 765-766 και προ αυτών θα 

αναγραφεί η ένδειξη "ως συνηµµένη κατάσταση". 

 

Κωδικός 769. Γράψτε την ετήσια δαπάνη που καταβάλετε για ιδιωτικά 

σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τα εσπερινά γυµνάσια και 

λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από 

τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.  

 

Κωδικός 770. Γράψτε την ετήσια δαπάνη που καταβάλετε για οικιακούς 

βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται 

στο εκάστοτε κατώτατο όριο αµοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν εφαρµόζεται η αντικειµενική δαπάνη όταν ο 

φορολογούµενος απασχολεί έναν µόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που 

συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω 

(67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των 

εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόµο. 

 

Κωδικοί 719-720. Γράψτε τα συνολικά ποσά (τίµηµα και λοιπά έξοδα) που 

καταβάλατε (σε µετρητά) το 2010 για την αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση 

αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούµενων οχηµάτων της οικογένειάς 

σας ή της ατοµικής επιχείρησής σας. Εξαιρούνται όσα αποτελούν το άµεσο 

αντικείµενο εµπορικής δραστηριότητας καθώς και τα επιβατικά ∆.Χ. και Ι.Χ. καθώς 

και τα φορτηγά ∆.Χ. και Ι.Χ. που αποτελούν πάγιο εξοπλισµό επαγγελµατικής 

χρήσης 

Κωδικοί 721-722. Γράψτε συνολικά το ποσό που καταβάλατε (σε µετρητά) το 

2010 για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών 
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αναψυχής (στα οποία υπάγονται και τα "τζετ σκι") και αεροσκαφών (εξαιρούνται όσα 

αποτελούν το άµεσο αντικείµενο εµπορικής δραστηριότητας, καθώς και όσα 

αποτελούν πάγιο εξοπλισµό επαγγελµατικής χρήσης). 

Κωδικοί 723-724. Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε (σε µετρητά) το 

2010 για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας. 

Εξαιρούνται αυτά που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισµό γεωργικής εκµετάλλευσης, 

καθώς και όσα αποτελούν το άµεσο αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής 

δραστηριότητας. Εξαιρούνται επίσης αυτά που αποτελούν πάγιο εξοπλισµό 

επαγγελµατικής χρήσης και αποκτώνται από πρόσωπα πού ασκούν εµπορική ή 

γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. Ως κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας 

νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Αν η αξία 

κάθε πράγµατος είναι µικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όµως πράγµατα 

αποτελούν, κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις, ενιαίο σύνολο, τότε για τον 

υπολογισµό της αξίας λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον 

υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Επισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε 

τέτοιο κινητό πράγµα θα αναγράψετε το είδος του, τα στοιχεία του αγοραστή και του 

πωλητή, το στοιχείο που εκδόθηκε για τη συναλλαγή (αριθµός και ηµεροµηνία 

στοιχείου), το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του, τον τρόπο καταβολής της 

οικείας δαπάνης, καθώς και φωτοαντίγραφο του υπόψη στοιχείου που εκδόθηκε. 

 

Κωδικοί 735-736. Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το 2010 για 

αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων. Στα ποσά των 

κωδικών αυτών θα συµπεριληφθεί το άθροισµα του τιµήµατος, του φόρου 

µεταβίβασης ακινήτων, των συµβολαιογραφικών κτλ. εξόδων που καταβλήθηκαν το 

2010 για την αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση των ακινήτων. 

Επίσης, θα επισυνάψετε είτε επικυρωµένα αντίγραφα των σχετικών συµβολαίων είτε 

βεβαίωση (ή περίληψη του οικείου συµβολαίου) του συµβολαιογράφου, µε την οποία 

θα περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο, η επιφάνειά του, η τοποθεσία και τα όριά του, 

η αντικειµενική αξία και η αξία που δηλώνουν οι αντισυµβαλλόµενοι ότι 

συµφωνήθηκε, ο φόρος για τη µεταβίβαση αυτή που καταβλήθηκε, ο τρόπος 

καταβολής του τιµήµατος, τα συµβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα λοιπά έξοδα, 

τα στοιχεία των αντισυµβαλλοµένων και τέλος θα επισυναφθεί σχετική κατάσταση µε 

τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε αγορά ακινήτου. Σηµειώνεται ότι αν υπάρχει διαφορά 

µεταξύ της αντικειµενικής αξίας ή της προσωρινής αξίας που προσδιορίζεται από τον 



ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ-  ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

[128] 
 

προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. και της αξίας που γράφεται στο συµβόλαιο, ως τίµηµα θα 

ληφθεί υπόψη το µεγαλύτερο ποσό. 

 

Ανάλογα συµφωνητικά ή βεβαιώσεις και καταστάσεις θα επισυνάψετε στην 

περίπτωση χρονοµεριστικής ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων, από τις οποίες, 

εκτός των πιο πάνω, πρέπει να προκύπτουν και οι όροι των υπόψη µισθώσεων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αριθµούς 719-736 του πίνακα 5 και στις 

σχετικές καταστάσεις θα συµπεριλάβετε και τα ποσά των δόσεων που καταβλήθηκαν 

µέσα στο 2010 (π.χ. για αγορά αυτοκινήτου, για αγορά ακινήτου κτλ.) που 

προέρχονται από αντίστοιχες συναλλαγές που έγιναν σε προηγούµενα έτη. 

 

Κωδικοί 737-738. Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το 2010 για 

ανέγερση οικοδοµών ή για κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης (πισίνας). 

 

Προκειµένου για ανέγερση οικοδοµών των οποίων η οικοδοµική άδεια 

εκδόθηκε µετά την 31.12.1994, το ποσό της δαπάνης ανέγερσής τους δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο εκείνου που προσδιορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 

2238/1994. Για τη δαπάνη ανέγερσης κάθε οικοδοµής θα συντάξετε κατάσταση, η 

οποία θα περιέχει ανάλογα στοιχεία µε εκείνα που αναφέρουµε για την αγορά 

οικοδοµών και θα επισυνάψετε φωτοαντίγραφα του εντύπου υπολογισµού του 

ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδοµής και του πίνακα ανάλυσης κόστους 

κατασκευής στις επιµέρους εργασίες, που έχουν κατατεθεί στην αρµόδια 

Πολεοδοµική Υπηρεσία (µόνο για άδειες που εκδόθηκαν από 1.1.1995 και µετά). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη συµπλήρωση των κωδικών 735-736 και 737-738 δε 

γράφεται (καθόσον εξαιρείται) η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, µε δικαίωµα 

πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης 

κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά µέτρα. Αν η 

επιφάνεια της οικοδοµής υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά µέτρα, θα γραφτεί µόνο η 

δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τετραγωνικά µέτρα. ∆ε 

θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα 

τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας 

ή οίκισης, εξολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το 

άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 
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τετραγωνικά µέτρα. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά µέτρα για 

καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα 

επόµενα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Τονίζεται ότι οι διατάξεις 

που ισχύουν στην φορολογία εισοδήµατος σχετικά µε τα τεκµήρια απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων δε συµπίπτουν µε τις αντίστοιχες διατάξεις φορολογίας 

κεφαλαίου (άρθρα 34 και 41 Ν.∆. 118/1973). Τα ανωτέρω ισχύουν για δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τις 22.4.2010, καθώς από 23.4.2010 εφαρµόζεται το 

τεκµήριο απόκτησης πρώτης κατοικίας. Επισηµαίνουµε ότι από τις 17.12.2010 και 

έως τις 31.12.2012 επανέρχεται η απαλλαγή από το τεκµήριο απόκτησης πρώτης 

κατοικίας και µέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Πιο 

συγκεκριµένα η αξία της οικοδοµής υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ή η 

επιφάνεια της τα 120 τ.µ., θα γραφτεί η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή η 

δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από 120 τ.µ.. Αν συντρέχουν και οι δύο 

ανωτέρω προϋποθέσεις, λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο, κατά περίπτωση ποσό 

µεταξύ της δαπάνης των άνω των 200.000 ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί 

στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.µ. 

 

Κωδικοί 725-726. Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το 

έτος 2010 για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηµατικών ποσών, εφόσον αυτά 

συνολικά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το ∆ηµόσιο, 

τους δήµους, τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα 

κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύµατα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

(κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύµατα 

ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται 

τουλάχιστον κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%) µε επιχορηγήσεις από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό. Επίσης, εξαιρούνται από το τεκµήριο, οι δωρεές ή χορηγίες προς τα 

κοινωφελή ιδρύµατα, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα 

έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς 

και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. 

Επισυνάψτε κατάσταση µε τα στοιχεία του δωρητή, του δωρολήπτη, το ποσό για κάθε 

δωρεά ή χορηγία, καθώς και φωτοαντίγραφο της τυχόν δήλωσης άτυπης δωρεάς κτλ. 
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Κωδικοί 727-728. Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 

2010 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων γενικά. Επίσης, 

γράψτε το ποσό που καταβάλατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων 

των πιστωτικών καρτών, εφόσον οι χρεώσεις αυτές οφείλονται σε αγορά µη 

καταναλωτικών αγαθών µέσω αυτών των πιστωτικών καρτών (αγορά αυτοκινήτου, 

µηχανήµατος, πινάκων ζωγραφικής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων). Στην 

περίπτωση αναγραφής ποσού στους κωδικούς 727-728, θα συµπεριλάβετε στα ποσά 

αυτά και το ποσό τυχόν τόκων υπερηµερίας. 

 

Επίσης στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε το συνολικό ποσό που 

καταβάλατε το 2010 για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 727-728 γράψτε για τις αγορές των 

περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους κωδικούς 719-724 και 735-736 τις 

οποίες εξοφλήσατε µέσω πιστωτικών καρτών, ενώ τα ποσά που καταβάλατε για τα 

ίδια περιουσιακά στοιχεία σε µετρητά γράψτε τα στους κωδικούς 719 έως 724 και 

735 έως 736. 

Κωδικοί 693-694. Γράψτε το ποσό της ετήσιας συνολικής αντικειµενικής 

δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την 

1.1.2011, εφόσον αυτό το ποσό το έχετε αναγράψει στον πίνακα 5 της δήλωσης. 

 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση µεταβίβασης µέσα στο έτος κάποιου 

ακινήτου από αυτά για τα οποία υπολογίζεται αντικειµενική δαπάνη, το ποσό αυτής 

θα υπολογιστεί χειρόγραφα και θα αναγραφεί στους κωδικούς αυτούς από τον ίδιο 

τον φορολογούµενο. 

 

Κωδικοί 659-660. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά ή τα πραγµατικά έσοδα που 

αποκτήσατε το 2010, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο (εισόδηµα από πράξεις 

RΕΡ0S, αναπηρικές συντάξεις, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται 

µόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόµατα πολύτεκνης µητέρας, κέρδη από 

πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. και µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α., ποσά 

επιδοτήσεων ή αποζηµιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις 

προσδιορισµού του γεωργικού εισοδήµατος µε την αντικειµενική µέθοδο, ειδικά 

επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας κτλ.). 
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Σηµειώνεται ότι αν από το εξωιδρυµατικό επίδοµα και το ποσό µε το οποίο 

προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που 

βρίσκονται σε απόλυτη αναπηρία, καθώς και από τους µισθούς, τις συντάξεις και την 

πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή 

παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%, έχει 

παρακρατηθεί φόρος, τα απαλλασσόµενα αυτά ποσά θα γραφτούν στους κωδικούς 

659-660 και ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους 

κωδικούς 313-316 του πίνακα 8. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά ή τα έσοδα που 

αποκτήσατε το 2010, τα οποία φορολογούνται µε ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι 

καταθέσεων τραπεζών ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων 

γραµµατίων του ∆ηµοσίου, τόκοι οµολόγων του ∆ηµοσίου, τόκοι από οµολογίες που 

εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι 

οµολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αµοιβές και µισθοί µελών ∆.Σ. 

ανώνυµης εταιρίας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, αποζηµίωση Ν.2112/1920, 

ωφέλεια από πώληση εταιρικού µεριδίου κτλ.), όπως αυτά προκύπτουν µετά την 

αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος που τα βαρύνει καθώς και τα µερίσµατα από 

ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, Ε.Π.Ε., συνεταιρισµούς, µερίσµατα αλλοδαπής 

προέλευσης κ.λ.π.. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι τόκοι καταθέσεων 

αλλοδαπής προέλευσης καθώς και τα µερίσµατα αλλοδαπής προέλευσης, παραµένουν 

στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος πρέπει να αποδίδει ο ίδιος το φόρο 10% εφάπαξ µε την 

υποβολή δήλωσης στη ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται. 

 

Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν και τα καθαρά κέρδη ατοµικής 

επιχείρησης αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών. 
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                      9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

 

� "Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων - Πρακτικό 

Βοήθηµα" ενηµερωµένο µέχρι και τους ν. 3842/2010, 3883/2010 και 3888/30-9-2010 

καθώς και την ερµηνευτική εγκύκλιο 1135/4-10-2010 ∆ΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-

ΑΝΤ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 

� Φορολογία 2010 - Prosvasis – 

� Φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. 7.000 θέµατα.  

                 4ηέκδοση2008 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆. / ΚΑΤΟΥ∆ΗΣ Η.,  

Τµηµατάρχες Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών     

� ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2011, Ν. 

Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης 

� ΑΡΘΡΟ Αλλαγές µε τον νέο Νόµο 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23-4-2010) 

� "Αποκατάσταση Φορολογικής ∆ικαιοσύνης, αντιµετώπιση της 

Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις",∆ηµήτριος Ζιγκερίδης - Ορκωτός Ελεγκτής – 

Λογιστής, 2010, www.e-forologia.gr 

� ΑΡΘΡΟ Τεκµήρια αγοράς ακινήτων ή ανέγερσης οικοδοµών, Απόστολος 

Λιόλιος, τέως Οικονοµικός Επιθεωρητής ∆.Ο.Υ. Πτυχιούχος Οικον. Επιστηµών και 

Νοµικής, 1999, www.e-forologia.gr 

� ΑΡΘΡΟ  Τα νέα µέτρα για τη φορολογία στη µεταβίβαση µετοχών και 

επιχειρήσεων, Λιόλιος Απόστολος Επίτιµος Οικονοµικός Επιθεωρητής, 1999, 

www.e-forologia.gr 

� ΑΡΘΡΟ Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος µε το νέο Ν.3522/22-12-

2006 ∆ηµήτριος ΖιγκερίδηςΓρηγόρης Τσαραµανίδης), www.e-forologia.gr 

� ΑΡΘΡΟ Κάλυψη διαφοράς τεκµηρίων µε αναλωθέντα κεφάλαια 

προηγούµενων ετών, Απόστολος Λιόλιος Επίτιµος Οικονοµικός Επιθεωρητής,2009, 

www.e-forologia.gr 

� www.taxheaven.gr 

� www.e-forologia.gr 

� www.forin.gr 

� www.pandektis.gr 
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� Άρθρο «Σταθµός στη φορολογική νοµοθεσία το νοµοθετικό διάταγµα 

3323/1955»,  www.kathimerini.gr 

� Άρθρο «∆εκαετία ’80: Η εποχή του λαϊκισµού» , www.kathimerini.gr 

� Άρθρο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» ,Νίκος Βρεττός – Γιάννης Στουρνάρας, www.bcg.com 

� Άρθρο «Αναµόρφωση φορολογικού συστήµατος δελτίο τύπου ΕΒΕΑ», 

www.acci.gr 

� Άρθρο «ανατοµία της ελληνικής κρίσης και προτάσεις για ανάπτυξη», 

Κώστα Αζαριάδη, Γιάννη Μ. Ιωαννίδη, Χριστόφορο Α. Πισσαρίδη,  

www.booksreview.gr 

� Άρθρο «Οι στοιχειωµένοι φόροι του ελληνικού κράτους», Τ. 

Κατσιµάρδος, www.ethnos.gr  

� Άρθρο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1980», 

«ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», www .filikietaireia.blogspot.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


