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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή, πραγματεύεται τις περιπτώσεις των  τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης 

και πόθεν έσχες, στη φορολογία εισοδήματος,  καθώς και τα προβλήματα εφαρμογής 

των.  

Οι περιπτώσεις αυτές, περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο του νόμου που 

αναφέρεται στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες και 

συγκεκριμένα στα άρθρα 15, 16, 17, 18, και 19 του Ν. 2238/1994. 

Ξεκινώντας, αναφερόμαστε γενικά περί φορολογίας και αναλύουμε τις έννοιες 

του φόρου και της φορολογίας, κάνοντας και μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν. 

Γνωρίζοντας λοιπόν ότι, φόρος είναι η άμεση και οριστική παροχή των 

ιδιωτών προς τη Δημόσια εξουσία, που είναι αναγκαία για την κάλυψη των δημοσίων 

βαρών, χωρίς να είναι ανταποδοτική και ότι  φορολογία είναι η διαδικασία, με την 

οποία ασκείται η φορολογική πολιτική του Κράτους, μεταβαίνουμε στην ανάλυση της 

έννοιας των τεκμηρίων και διαπιστώνουμε ότι, η αδυναμία του φορολογικού 

συστήματος, να συλλάβει τη φορολογητέα ύλη στο στάδιο της γενέσεώς της, επέβαλε 

έναν τεκμαρτό προσδιορισμό, βάσει ενδείξεων, λαμβάνοντας ένα πλασματικό ποσό 

ως βάση φορολόγησης. 

Το άρθρο 15 του νόμου, που είναι το εισαγωγικό του κεφαλαίου, μας 

προϊδεάζει, για έναν διαφορετικό τρόπο φορολόγησης, με βάση τις δαπάνες 

διαβίωσης του φορολογουμένου και των οικείων του, οι οποίες, όταν υπερβαίνουν σε 

αξία, την αξία του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος, τότε λαμβάνονται ως 

φορολογητέο εισόδημα και φορολογούνται με αυτό. 

Στη συνέχεια, μέσα από το άρθρο 16, γνωρίζουμε τις αντικειμενικές δαπάνες 

και υπηρεσίες, με βάση τις οποίες προσδιορίζεται το αντικειμενικό εισόδημα του 

φορολογουμένου, ενώ στο άρθρο 17, γίνεται αναφορά στα χρηματικά ποσά, που όταν 

καταβάλλονται από τον φορολογούμενο, λογίζονται επίσης, ως ετήσια δαπάνη του 

ιδίου και των οικείων του. 

Ωστόσο, υπάρχουν κι εξαιρέσεις, όπου δεν εφαρμόζονται οι αντικειμενικές 

δαπάνες και υπηρεσίες, για κάποιες κατηγορίες φορολογουμένων ή για ορισμένα 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, αυστηρά ορίζονται στο άρθρο 18. 

Αν προκύψει διαφορά, μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και συνολικής 

ετήσιας δαπάνης , τότε η διαφορά αυτή, προσαυξάνει τα δηλωθέντα εισοδήματα του 
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φορολογουμένου, εκτός εάν ο ίδιος, επικαλεστεί ποσά, που αυστηρά ορίζονται στο 

άρθρο 19 και δύνανται να μειώσουν αυτή τη διαφορά .  

Τα προβλήματα που αναφύονται από την επιβολή των τεκμηρίων, είναι πολλά 

κι έχουν να κάνουν με τον λόγο που τα επέβαλε, καθώς και αν συνάδουν με τις 

διατάξεις του Συντάγματος, περί ισότητας και φορολογικής δικαιοσύνης. 

Με την παρουσίαση των τάσεων οι οποίες επικρατούν, αλλά και την άσκηση 

κριτικής στα σχετικά θέματα, ολοκληρώνουμε την ανάλυση του θέματος που 

πραγματευόμαστε. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

ΑΚ = ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΑΝ = ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  

ΔΕΕ = ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
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ΚΠολΔ = ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ν = ΝΟΜΟΣ 

ΠΟΛ = ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Σ = ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

ΣτΕ = ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στην εργασία αυτή, της οποίας θέμα αποτελεί η μελέτη των τεκμηρίων 

δαπανών διαβίωσης και  πόθεν έσχες με βάση το νόμο 2238/1994 περί φορολογίας 

εισοδήματος, θα γίνει η παρουσίαση των σχετικών διατάξεων, πρώτα ως κείμενο του 

νόμου, όπως ισχύει σήμερα, στη συνέχεια, ως ανάλυση των επιμέρους άρθρων με 

αναφορά και στις προϊσχύουσες διατάξεις, με παράθεση των συμπερασμάτων της 

μελέτης μας και τέλος, αναφορά και ανάλυση των προβλημάτων των σχετικών με την 

εφαρμογή των διατάξεων. Η εργασία κλείνει, με τα τελικά συμπεράσματα επί του 

θέματος. 

 Σκοπός μας είναι, να παρουσιάσουμε με λεπτομέρεια, τις διατάξεις των 

σχετικών άρθρων 15, 16, 17, 18 και 19 του Ν. 2238/1994, αλλά και να επισημάνουμε 

τις πολλές αλλαγές που έχουν γίνει. Πρέπει να τονίσουμε ότι, οι αλλαγές αφορούν 

όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, που εμπεριέχονται στα άρθρα αυτά.  

Η δομή της εργασίας, έχει ως εξής:  

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά σε βασικές περί φορολογίας έννοιες, 

στη συνέχεια γίνεται ιστορική αναδρομή στην φορολογία γενικά, ενώ ακολουθεί, η 

αναφορά στον ορισμό των τεκμηρίων και τέλος, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στα 

τεκμήρια. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι φορολογικές διατάξεις, το κείμενο 

του νόμου, όπως ισχύει σήμερα. 

 Στα επόμενα πέντε κεφάλαια, αναλύονται τα άρθρα που μελετάμε με 

αναδρομή στο παρελθόν, από την έναρξη ισχύος του νόμου μέχρι σήμερα .Αποτελούν 

άλλωστε και το κύριο μέρος της παρούσας εργασίας.  

Συγκεκριμένα, στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται οι διατάξεις του άρθρου 15 

του νόμου, που αναφέρεται στον προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση 

αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται οι διατάξεις του άρθρου 16, που 

αναφέρεται σε «αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες»(ο προηγούμενος τίτλος ήταν 

«τεκμήρια δαπανών διαβίωσης»).  

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 17, με 

αναφορά στις «δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» (προηγούμενος τίτλος 

«τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων»). 
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 Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο άρθρο 18, περί «μη εφαρμογής 

αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών – εξαιρέσεις»(ο προηγούμενος τίτλος ήταν 

«μη εφαρμογή του τεκμηρίου»). 

 Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το άρθρο 19, περί «διαφοράς του 

εισοδήματος και προσδιορισμό του φόρου αυτής»(άρθρο 19) και  

Στο όγδοο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα προβλήματα τα σχετικά με την 

εφαρμογή των τεκμηρίων.  

Τέλος, και μετά το κύριο μέρος, όπως ορίστηκε προηγουμένως, ακολουθούν 

τα τελικά συμπεράσματα. 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

1.1 Η Φορολογία και η Έννοια του Φόρου 

 

Προκειμένου να προσδιορίσουμε την έννοια της φορολογίας, είναι απαραίτητο να 

κατανοήσουμε τη βασική έννοια πάνω στην οποία στηρίζεται και της οποίας είναι η 

άμεση συνέπεια. Πρόκειται για την έννοια του φόρου. 

Ο κλασσικός ορισμός της έννοιας του φόρου, ο οποίος υιοθετήθηκε και από 

την ελληνική επιστήμη, διατυπώθηκε  από τον Gaston Jeze, Γάλλο Καθηγητή του 

Δημοσίου Δικαίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γάλλο οικονομολόγο, ο φόρος αποτελεί 

άμεση και οριστική παροχή των ιδιωτών προς τη δημόσια εξουσία, που είναι αναγκαία 

για την κάλυψη των δημοσίων βαρών
1
. 

Πρόκειται για οικονομικό φαινόμενο, ταυτοχρόνως όμως συνιστά  και θεσμό 

του δικαίου, γι΄ αυτό το λόγο αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημών, 

κυρίως όμως των οικονομικών επιστημών, της νομικής επιστήμης και της πολιτικής 

επιστήμης. 

 Η έννοια του φόρου, είναι στενά συνυφασμένη με το φαινόμενο του 

Κράτους, του οποίου τη θεσμική εξέλιξη ακολουθεί αναγκαστικά. Το Κράτος, ασκεί 

εισοδηματική πολιτική, χαράσσοντας την φορολογική πολιτική την οποία πρέπει να 

εφαρμόσει. Η φορολογική πολιτική που εφαρμόζει το Κράτος, πρέπει να είναι 

σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνει υπόψη της, παράγοντες που 

αφορούν όλους τους τομείς, που καθορίζουν τη ζωή των πολιτών, αλλά και τον τρόπο 

εξεύρεσης των πόρων, που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του κυβερνητικού 

έργου. 

Η άσκηση της φορολογικής πολιτικής, πραγματώνεται μέσα από τη 

διαδικασία της φορολογίας, που  είναι η διαδικασία συγκέντρωσης κρατικών εσόδων 

μέσω των υποχρεωτικών εισφορών, δηλαδή την επιβολή υποχρεωτικών φόρων, των 

φυσικών και νομικών προσώπων. Η φορολογία, ως διαδικασία εκτέλεσης της 

Κρατικής Εισοδηματικής πολιτικής, έχει έναν αντικειμενικό σκοπό με τρεις 
                                                           
1
 Βλ. σχετ. Φοινοκαλιώτης, Κ. (1999), Φορολογικό Δίκαιο 
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διαστάσεις: η πρώτη διάσταση, αφορά τη χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών, 

σύμφωνα με την χαραγμένη, από το Κράτος, δημοσιονομική πολιτική, η δεύτερη, 

αφορά  την ενίσχυση ή σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης, και τέλος, η τρίτη 

διάσταση, αφορά την ανακατανομή του πλούτου, που έχει αναφορά στην άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου να έχουμε άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των 

κοινωνικών ομάδων.  

Μελετώντας και αναλύοντας την έννοια του φόρου, συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι, ο φόρος συντίθεται από κάποια στοιχεία, που αποτελούν βασικά του 

χαρακτηριστικά: 

α) πρόκειται  για άμεση χρηματική παροχή φυσικών και νομικών προσώπων 

προς το Κράτος, 

β) η παροχή αυτή είναι αναγκαία, με την έννοια της υποχρεωτικής, 

γ) είναι οριστική, με την έννοια της μονιμότητάς της, 

δ) είναι μονομερής, δηλαδή εισφέρεται από τους πολίτες στο Κράτος χωρίς 

αντίστοιχη αντιπαροχή, και  

ε) καλύπτει δημόσια βάρη, δηλαδή δημόσιες δαπάνες αλλά και άλλες 

κοινωνικές και οικονομικές παροχές. 

Σύμφωνα με τον Duverger, ο φόρος αποτελεί άμεση παροχή, κυρίως 

χρηματική, των ιδιωτών προς το Κράτος, που είναι αναγκαία για τη χρηματοδότηση 

των δαπανών του
2
. Η διάκριση σε άμεσους κι έμμεσους φόρους, εξαρτάται από το 

συσχετισμό τους με το εισόδημα του  πολίτη και είναι άμεσος ο φόρος, που 

καταβάλλει ο πολίτης, ως ποσοστό του εισοδήματός του και έμμεσος, ο φόρος που 

καταβάλλεται, μέσα από την ενσωμάτωσή του στην τιμή των καταναλωτικών αγαθών 

ή των παρεχομένων υπηρεσιών
3
.  

Ο φόρος, ως υποχρεωτική παροχή, δείχνει την εξουσία της πολιτείας, να ασκεί 

την κρατική εξουσία, νομοθετώντας κι επιβάλλοντας φόρους και λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα τέτοιου είδους μέτρα, ώστε να εξαναγκάζεται ο πολίτης στην καταβολή 

τους. 

                                                           
2
 Βλ. σχετ. Duverger (1960), Institution Financienes, Θεοχαρόπουλος, Λ. Φορολογικό Δίκαιο, Ν. 

Χατζητζανή, εγχειρίδιο Γεν. Αρχών Φορολ. Δικαίου, 1991, Φοινοκαλιώτης, Κ. (1999) Φορολογικό 

Δίκαιο 
3
 el.wikipedia.org/wiki/Φορολογία 
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Πρόκειται για οριστική παροχή, γεγονός που την αντιδιαστέλλει σε σχέση με 

άλλου είδους παροχές, οι οποίες έχουν προσωρινό χαρακτήρα και προσωρινά 

μεταβιβάζουν την αγοραστική δύναμη στο Κράτος. 

Το γεγονός ότι, η παροχή του φόρου από κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, 

είναι μονομερής, σημαίνει  ότι δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αντιπαροχή από το 

Κράτος προς τον πολίτη. Βέβαια, επειδή ο φόρος καταβάλλεται, προκειμένου να 

καλύψει δημόσιες δαπάνες κι εξ αιτίας του γεγονότος ότι, οι δημόσιες δαπάνες 

διατίθενται για το καλό του κοινωνικού συνόλου, θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί ότι, 

εν μέρει επιστρέφεται στον  πολίτη, τμήμα αυτού που κατέβαλε ως φόρο, με τη 

μορφή κοινωφελών παροχών της πολιτείας προς το σύνολο των φορολογούμενων 

πολιτών της, χωρίς όμως να ανταποδίδει επακριβώς τα καταβαλλόμενα από τον κάθε 

πολίτη χωριστά.  

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, ο φόρος διατίθεται για την κάλυψη δημοσίων 

δαπανών αλλά και άλλων κοινωνικών και οικονομικών παροχών. Πρόκειται για 

παροχές, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των πολιτών, ανεξάρτητα από την εισφορά 

του καθενός και αφορούν κυρίως δαπάνες για την άμυνα, ώστε να παρέχεται εθνική 

ασφάλεια, για την παιδεία, ώστε να παρέχεται σε όλους το δικαίωμα της μόρφωσης, 

για τη δικαιοσύνη κ.ο.κ. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως φόρο, την άμεση, 

αναγκαστική, οριστική χρηματική παροχή των ιδιωτών στο Κράτος και ΝΠΔΔ αλλά 

και ΝΠΙΔ, μη συνδεόμενη με ειδικό αντάλλαγμα και αποσκοπούσα στην εκπλήρωση 

δημοσίων σκοπών και ιδίως στην κάλυψη των δημοσίων δαπανών
4
. Η διαδικασία με 

την οποία ασκείται η φορολογική πολιτική και συγκεντρώνονται τα κρατικά έσοδα, 

δηλαδή οι φόροι, όπως παραπάνω τους ορίσαμε, μέσω των υποχρεωτικών εισφορών 

των φυσικών και των νομικών προσώπων,  είναι η διαδικασία της φορολογίας. 

 

 

                                                           
4
 Βλ. σχετ. Φοινοκαλιώτης, Κ. (1999), Φορολογικό Δίκαιο 
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1.2 Ιστορική Αναδρομή στη Φορολογία  
 

Η διαδικασία της φορολογίας, απαντάται από την αρχαιότητα ακόμη. Στην αρχαία 

Αθήνα, πριν από 2.500 χρόνια, επιβάλλονταν φόροι οι οποίοι είχαν διάφορες 

ονομασίες, και για διάφορους λόγους. Ήταν τακτικοί κι έκτακτοι, άμεσοι κι έμμεσοι, 

φόροι τους οποίους πλήρωναν τόσο οι Αθηναίοι πολίτες όσο και οι μέτοικοι, δηλαδή 

οι ξένοι. 

Κατά την Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία, οι σύμμαχοι των Αθηναίων κατέβαλαν 

φόρους ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση. Πρόκειται για τακτικό φόρο, 

ενώ αργότερα η Αθήνα τους επέβαλε και έκτακτη εφάπαξ εισφορά, την ονομαζόμενη 

επιφορά, την οποία εισέπρατταν ειδικοί άρχοντες, οι λεγόμενοι Ελληνοταμίες. 

Εκτός από αυτές τις μορφές φόρων, τη φορολογία συμπλήρωναν και άλλοι 

φόροι, οι φόροι για εκμίσθωση δημόσιας περιουσίας, οι δικαστικές καταβολές, η 

πεντηκοστή, τέλος που καταβάλλονταν για την εισαγωγή κι εξαγωγή προϊόντων από 

τα  αττικά λιμάνια, το διαπύλιον, που ήταν το τέλος που καταβάλλονταν, για να 

εισαχθούν εμπορεύματα από τις πύλες της πόλης. Επίσης, οι μέτοικοι πλήρωναν μια 

φορά το χρόνο, το λεγόμενο μετοίκιον, προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια παραμονής 

τους στην Αθήνα,  ενώ προκειμένου να εργαστούν, κατέβαλαν το λεγόμενο ξενικόν
5
.  

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, στον Χρυσό Αιώνα του Περικλή, εκείνοι που 

κυρίως επωμίζονταν το βάρος της φορολογίας, ήταν οι έχοντες και κατέχοντες, οι 

πλούσιοι δηλαδή, οι οποίοι κατέβαλαν και το εισιτήριο των φτωχών για τα Δημόσια 

θεάματα. 

Επίσης, ο Σόλωνας, ήταν ο πρώτος νομοθέτης, ο οποίος έκανε το πρώτο 

haircut κούρεμα χρεών, πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια
6
.  

Κατά την αρχαιότητα και κατόπιν στο Μεσαίωνα, οι άρχοντες, παρείχαν 

υπηρεσίες στο Κράτος και ως αντάλλαγμα,  αναλάμβαναν την είσπραξη των φόρων 

από τους πολίτες, για λογαριασμό των ιδίων.  

Όπως ήδη αναφέραμε, κατά την Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία, φορολογούμενοι 

υπήρξαν ολόκληρα Κράτη, που είχαν συμμαχήσει με την Αθήνα και όχι μεμονωμένα 

οι πολίτες αυτών των Κρατών. Ιστορικά, συναντάμε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις, 

όπου ο φορολογούμενος δεν είναι ένας πολίτης, αλλά ένα ολόκληρο κράτος .Έτσι, 

                                                           
5
 Βλ. σχετ.www.ellinikoarxeio.com/2011/10/ancient-hellenic-taxation.html 

6
 Βλ. σχετ. arxaia-ellinika.blogspot.gr/2013/05/forologia-sthn-arxaia-ellada-kai-to-vyzantio.html 
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παρακολουθούμε και στο Μεσαίωνα, σλαβικά κράτη να πληρώνουν  στο Βυζάντιο 

φόρο, ενώ και το Βυζάντιο, σε άλλες ιστορικές περιόδους, πλήρωνε φόρο στην 

Περσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

 Ο φόρος υποτέλειας είναι το αντάλλαγμα, κυρίως σε χρήμα, που κατέβαλε 

ένα κράτος ή ένας ηγεμόνας σε ξένη δύναμη, προκειμένου να διασφαλίσει την ειρήνη 

και την προστασία του από εχθρικές δυνάμεις. Την καταβολή του φόρου υποτέλειας, 

συναντάμε τόσο στην αρχαιότητα, όσο και μετέπειτα στο Μεσαίωνα.  

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής συναντάται τόσο παλιά, όσο και η 

διαδικασία της φορολογίας. Προκειμένου να συλλαμβάνεται η φοροδιαφυγή όπου 

διαπιστώνονταν, δημιουργήθηκαν ειδικές ομάδες συλλογής φόρων, οι οποίες 

υπολόγιζαν και εισέπρατταν τους φόρους, έχοντας την εξουσία, ακόμη και ποινές να 

επιβάλλουν, σε αυτούς που συλλαμβάνονταν να φοροδιαφεύγουν. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι, ο φόρος αρχικά καταβάλλονταν σε είδος, ως ένα 

τμήμα της σοδειάς και αργότερα σε χρήμα, όταν επινοήθηκε το χρήμα, ως μέσο 

πληρωμής
7
. 

Στην περίοδο του Βυζαντίου, οι φόροι διακρίνονταν σε άμεσους και 

έμμεσους, ενώ, έμειναν γνωστοί στην ιστορία για την σκληρότητα που τους διέκρινε, 

αφού φορολογούνταν μέχρι και ο καπνός που εξέπνεε από τις καμινάδες των 

κατοικιών
8
. 

Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κατοχής, οι υπήκοοι του υποταγμένου 

ελληνικού  κράτους, οι ραγιάδες, βρισκόταν και φορολογικά υπό την ηγεμονία του 

οθωμανού σουλτάνου, στον οποίον πλήρωναν το χαράτσι, έναν ατιμωτικό κεφαλικό 

φόρο, ως αποζημίωση, προκειμένου να ζει κανείς και να λατρεύει το Θεό στον οποίο 

πιστεύει. 

Το γεγονός ότι, η οθωμανική αυτοκρατορία ήταν αχανής σε έκταση και 

συνεπώς, ήταν αδύνατος ο έλεγχός της από τον σουλτάνο, τον ανάγκασε να 

παραχωρήσει το προνόμιο στους τοπικούς άρχοντες, να εισπράττουν τους φόρους της 

περιοχής τους, εκμισθώνοντάς τους το σχετικό δικαίωμα. Οι τοπικοί άρχοντες 

εισέπρατταν λοιπόν, για λογαριασμό τους, τη δεκάτη, δηλαδή έναν φόρο ο οποίος 

αντιστοιχούσε στο 1/10 επί του συνόλου της ετήσιας παραγωγής ενός αγαθού, το 

οποίο ήταν συνήθως αγροτογεωργικό. 

                                                           
7
 Βλ. σχετ. el.wikipedia.org/wiki/Φορολογία 

8
 Βλ. σχετ. www.conpolis.eu/Byzantio/Byzantio-kratos.pdf 
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Μετά την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, 

λειτουργούσε εφαρμόζοντας στον οικονομικό τομέα, τους απαράδεκτους, όσο και 

απαρχαιωμένους θεσμούς του φορολογικού συστήματος της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. 

Έτσι, αρχικά και μέχρι την περίοδο του 1870, εφαρμόστηκε, ως φορολογικό 

έσοδο, η δεκάτη, ο φόρος, ο οποίος αντικατέστησε το χαράτσι, με τη μορφή που 

ίσχυαν στο τουρκικό κράτος. Η δεκάτη, στη συνέχεια, έδωσε τη θέση της, κατά τα 

χρόνια του Καποδίστρια και του Όθωνα, σε έναν νέο φόρο, ο οποίος αντιστοιχούσε 

στο 10% του ακαθάριστου εισοδήματος που απέφερε η αγροτική παραγωγή.  

Ταυτόχρονα, οι καλλιεργητές των εθνικών κτημάτων απέδιδαν ενοίκια, τα οποία, σε 

συνδυασμό με την παραπάνω φορολόγηση, αποτελούσαν τα κυριότερα έσοδα του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 

Άλλοι φόροι, ταυτόχρονα με τους παραπάνω, που συνέβαλαν στην κάλυψη 

των κρατικών εσόδων του ελληνικού κράτους εκείνη την περίοδο, προέρχονταν από 

τους φόρους στα καταναλωτικά αγαθά, στις εισαγωγές-εξαγωγές, στην παραγωγή 

πρώτων υλών και από οπουδήποτε αλλού μπορούσε να προκύψει φορολογητέα ύλη. 

Μεγάλη μάστιγα, ήταν η άρχουσα τάξη της εποχής εκείνης, προεστοί και 

στρατιωτικοί και όχι μόνο, οι οποίοι λειτουργούσαν ως φοροεισπράκτορες. Αυτοί , 

λοιπόν,  νοίκιαζαν τους φόρους, μεσολαβώντας ανάμεσα στους φορολογουμένους και 

στο κράτος και καρπώνονταν το ¼ της δεκάτης. Ήταν επίσης, αυτοί που  προέβαλλαν 

τις ισχυρότερες αντιδράσεις κάθε φορά που ετίθετο θέμα αλλαγής του 

απαρχαιωμένου και άδικου φορολογικού συστήματος. Σ΄ αυτή τη φορολογική 

διαδικασία, διαπιστώνουμε για πρώτη φορά στο νεοσυσταθέν ελληνικό κράτος, τα 

πρώτα ψήγματα της διαφθοράς στο Δημόσιο. 

 Εκτός από τη δεκάτη, άλλοι φόροι που επιβλήθηκαν από την αρχή της 

συστάσεως του νεοελληνικού κράτους, ήταν ο φόρος οικοδομών, ο φόρος 

επιτηδεύματος και ο φόρος χαρτοσήμου, οι οποίοι απέδιδαν ελάχιστα φορολογικά 

έσοδα κι επιβάλλονταν κυρίως στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα. Αργότερα θα 

ξεκινήσει και ο φόρος κερδών των ανωνύμων εταιριών καθώς και ο φόρος 

κληρονομιών. 

Η κατάργηση της δεκάτης έγινε από τον Χαρίλαο Τρικούπη και τη θέση της 

πήρε ο φόρος αροτριώντων ζώων,  ο οποίος συνίστατο στη φορολόγηση, σε χρήμα 

όμως, με βάση τον αριθμό των γεωργικών κτηνών που κατείχε κάποιος. 



7 

 

Αρχικά, επικράτησαν οι άμεσοι φόροι, κατά το τέλος όμως του 19ου αιώνα κι 

επί εποχής Χ. Τρικούπη, ενισχύθηκαν οι έμμεσοι φόροι, οι οποίοι έβαλαν κυρίως 

τους οικονομικά ασθενέστερους. 

Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τις αρχές του 20ου  αιώνα, οπότε η κυβέρνηση 

Κουμουνδούρου, προτείνει τη σύσταση στρατιωτικού ταμείου, του οποίου τα έσοδα θα 

προέρχονταν μεταξύ άλλων, κι από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, στη 

φορολόγηση των οποίων θα ίσχυε η προοδευτική κλίμακα. Η ίδια κλίμακα, ίσχυσε 

και για τη φορολογία των δωρεών κληρονομιών και ενοικίων αυτής της περιόδου. 

Για μικρό χρονικό διάστημα κι επί εποχής της κυβέρνησης Δηλιγιάννη, ισχύει 

η φορολόγηση με κλιμάκια, η οποία όμως θα καταργηθεί από τον Τρικούπη. Οι 

έμμεσοι φόροι που ισχύουν αυτή την περίοδο, βαρύνουν υπερβολικά τα χαμηλότερα 

κοινωνικά στρώματα. 

Με το κίνημα στο Γουδί, το 1909, με κυβέρνηση Μαυρομιχάλη και υπουργό 

Οικονομικών τον Ευταξία, καταρτίστηκε ο νόμος περί φορολογίας του Εισοδήματος 

και των κινητών αξιών.  

 Κατά το 1917, έχουμε την επιβολή του φόρου έκτακτων κερδών, χωρίς όμως 

αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση. Το 1919 θεσπίστηκε ο Ν. 1640 Περί φορολογίας 

καθαρών προσόδων, ο οποίος φορολογούσε χωριστά και με διαφορετικό τρόπο, 

οποιοδήποτε καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες, αγροτική γη, κέρδη από 

επιχειρήσεις, οικοδομές, μισθωτές υπηρεσίες, αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών. Με 

το σύστημα αυτό, που μεταρρύθμισε την άμεση φορολογία, έγινε προσπάθεια, ώστε 

να αρθούν οι αδικίες του προηγούμενου φορολογικού συστήματος. Ωστόσο, η 

μεταρρύθμιση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, διότι ακολούθησαν γεγονότα εξαιρετικά 

δυσχερή, η Μικρασιατική καταστροφή, η οικονομική κρίση και η πτώχευση του 

1932. 

Μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 1955, θα επιχειρηθεί νέα μεταρρύθμιση του 

φορολογικού συστήματος από την πρώτη κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή. Εκδόθηκε 

το νομοθετικό διάταγμα 3323 του 1955 με το οποίο θεσπίστηκε, ο προσωπικός και 

προοδευτικός ενιαίος φόρος εισοδήματος, ενώ το νομοθέτημα συμπληρώθηκε με το Ν. 

3843/1958 περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
9
.  

Τα δύο αυτά νομοθετήματα, εξακολουθούν να επηρεάζουν μέχρι και σήμερα 

το φορολογικό μας σύστημα, ωστόσο όμως, στον μισό αιώνα που μεσολάβησε, θα 

                                                           
9
 Βλ. σχετ. www.ethnos.gr/article.asp.Τ. Κατσιμάρδος 
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αλλάξουν πολλές φορές και από πολλές κυβερνήσεις, σε μια προσπάθεια αναζήτησης 

του πιο σωστού και δικαιότερου τρόπου φορολόγησης των πολιτών της χώρας μας. 

 Στην προσπάθεια αυτή, η φορολογική βάση, ως μέγεθος υπολογισμού της 

φορολογικής υποχρέωσης, μεταβλήθηκε , τις περισσότερες φορές διευρυνόμενη, 

ώστε σήμερα, ως φορολογική βάση,  να λαμβάνονται υπόψη οικονομικά 

χαρακτηριστικά του φορολογούμενου και ιδιαίτερα το εισόδημα, η περιουσία και η 

δαπάνη, ειδικότερα μάλιστα η καταναλωτική δαπάνη. Γι΄ αυτόν το λόγο, 

μεταβλήθηκαν διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), που 

αφορούν  την φορολογική κλίμακα, τις εκπτώσεις δαπανών, τον τρόπο έκπτωσης 

αυτών των δαπανών. Επήλθαν δε και μεταβολές, που αναφέρονται στον 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο 

κάθε φορολογούμενος, δηλαδή με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, όπως καθιερώθηκε 

να ονομάζεται ο τρόπος αυτός φορολόγησης. 

 

1.3 Γενικά περί Τεκμηρίων  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, κατοχυρώνεται η αρχή της 

ισότητας η οποία αποτελεί τη βάση ενός φιλελεύθερου, δημοκρατικού και 

δικαιοκρατικού κράτους. Η αρχή αυτή, στην οποία εμπεριέχεται η αρχή της 

καθολικότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης, εφόσον αποβλέπει στην κατανομή 

των φορολογικών βαρών ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών
10,11

, 

βρίσκει άμεση εφαρμογή στο φορολογικό δίκαιο και καθιερώνεται με τα άρθρα 4 

παρ. 1 & 5 του Συντάγματος. Η αρχή της φορολογικής ισότητας, εκτός των άλλων, 

καθιερώνει όμοια φορολογική μεταχείριση μεταξύ ομοίων και ανόμοια φορολογική 

μεταχείριση, μεταξύ ανόμοιων. Την ευθύνη τήρησης των παραπάνω συνταγματικά 

κατοχυρωμένων αρχών, έχει το Κράτος, το οποίο γι΄ αυτό το λόγο θεσμοθετεί στη 

βάση των αρχών αυτών, κι επιβάλλει κανόνες φορολογικής δικαιοσύνης. 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 820/1978, «είναι γνωστό ότι σε 

πολλές περιπτώσεις,  δεν είναι πάντοτε εφικτή η σύλληψη της φορολογητέας ύλης στο 

                                                           
10

 Βλ. σχετ. Με την αρχή αυτή, υλοποιείται η διακηρυχθείσα από τον Αριστοτέλη διαφοροποιητική 

ποιοτική ισότητα (Αριστοτέλους, Πολιτικά, και Πολιτικά), όπως επισημαίνεται στο Φορολογικό 

Δίκαιο, Φινοκαλιώτης Κ. 
11

 Βλ. σχετ. Αναστόπουλος Ι. ,Φορολογικό Δίκαιο (αναλογική έννοια της ισότητας) και Δαγτόγλου Π., 

Ατομικά δικαιώματα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
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στάδιο της γενέσεώς της, δηλαδή κατά την σύναψη των συναλλαγών
12

». Συνεπώς, όταν 

υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού του πραγματικού εισοδήματος και ο στόχος 

καθίσταται ανέφικτος και αλυσιτελής, τότε ο φορολογικός νομοθέτης προβλέπει τον 

τεκμαρτό προσδιορισμό, με βάση ενδείξεις, θεσπίζοντας ορισμένα κριτήρια, 

προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της ανεύρεσης της φορολογητέας ύλης, από 

τα οποία προκύπτει ένα ποσό έμμεσα, το οποίο λαμβάνεται ως βάση επιβολής φόρου.  

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι, τα μέτρα περί τεκμηρίων αποβλέπουν 

ουσιαστικά στην οργανική αντιμετώπιση των αδυναμιών του φορολογικού 

συστήματος, να προσδιορίσει το φορολογητέο εισόδημα στο στάδιο της γενέσεώς 

του. Αυτή η αδυναμία, οδήγησε το φορολογικό νομοθέτη από πολύ νωρίς, να προβεί 

στη λήψη μέτρων προσδιορισμού αυτού του φορολογητέου εισοδήματος, κατά το 

στάδιο της υλοποίησής του σε περιουσιακά στοιχεία ή κατά το στάδιο της διενέργειας 

της δαπάνης διαβίωσης
13

. 

Οι κύριες κατηγορίες φορολογικών τεκμηρίων, που λαμβάνονται υπόψη ως 

βάση φορολόγησης, είναι δύο: 

Το πρώτο, είναι το τεκμήριο απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων, αφορά 

την πραγματοποίηση μιας περιστασιακής πράξης για την οποία υπάρχει υποχρέωση 

υποβολής δήλωσης για το ποσό που δαπανήθηκε, για την αγορά αυτού του 

περιουσιακού στοιχείου κι αποτελεί πρότυπο ιδιαιτέρως από τις Αγγλοσαξωνικές 

Χώρες, όπου εφαρμόζονταν από παλιά για τη σύλληψη της διαφεύγουσας 

φορολογητέας ύλης των μεγάλων εισοδημάτων, χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Το άλλο 

τεκμήριο, είναι το τεκμήριο των δαπανών διαβίωσης, δηλαδή των δαπανών που 

πραγματοποιεί ο φορολογούμενος ετησίως, για τη συντήρηση αυτών των 

περιουσιακών του στοιχείων κι εφαρμόζεται, όσο διαρκεί η κατοχή του περιουσιακού 

στοιχείου. 

Ο όρος τεκμήριο που χρησιμοποιείται, παραπέμπει σε κάτι αυταπόδεικτο, που 

δεν δύναται δηλαδή, να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο. 

Γενικά, όταν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία προσδιορισμού γεγονότος από 

την ύπαρξη του οποίου συνδέονται έννομες συνέπειες, ο νόμος επιτρέπει την 

απόδειξή του με βάση άλλο γνωστό και αναμφίβολο γεγονός. Απαραίτητη 

                                                           
12

 Βλ. σχετ. Φινοκαλιώτης Κ. και Αναστόπουλος Ι. 
13

 Βλ. σχετ. Λιόλιος Α., Τεκμήρια Δαπανών Διαβίωσης και Πόθεν Έσχες, 1998 
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προϋπόθεση, η ύπαρξη συνάρτησης μεταξύ γνωστού και αγνώστου γεγονότος
14

. 

Τεκμήρια, συναντάμε σε όλους τους κλάδους του Δικαίου, ωστόσο όμως η θέσπιση 

τεκμηρίων είναι περισσότερο αναπόφευκτη στο φορολογικό Δίκαιο. 

Έτσι, ο νομοθέτης εμποδίζει την υπερβολική επιβάρυνση κατηγορίας πολιτών, 

αλλά και τη μειωμένη φορολογική συμμετοχή άλλων της οποίας ακραία, 

αποκρουστική και άκρως αντικοινωνική εκδήλωση αποτελεί η φοροδιαφυγή
15

. Έτσι, ο 

τεκμαρτός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος, καθίσταται αναγκαίο 

κακό, λόγω ελλιπούς φορολογικού συστήματος και  κακής οργάνωσης και 

λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών. Αν είχαμε ωστόσο, ορθόδοξη εφαρμογή 

της φορολογίας εισοδήματος, σίγουρα θα διογκώνονταν η φοροδιαφυγή, με 

δυσάρεστα για τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση, αποτελέσματα
16

. 

Το τεκμήριο, όπως τουλάχιστον εφαρμόστηκε ευθύς εξαρχής, ήταν αμάχητο, 

δεν επιδέχονταν δηλαδή αμφισβήτηση. Αργότερα, η αυστηρότητα αυτής της 

αντιμετώπισης υποχώρησε και το τεκμήριο κατέστει μαχητό, για ορισμένες μόνον 

κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίες ενδεικτικά και περιοριστικά αναφέρονται στις 

σχετικές φορολογικές διατάξεις. 

Είναι δε αναγκαίο, να τονίσουμε, ότι τα τεκμήρια αφορούν μόνον τα φυσικά 

πρόσωπα κι όχι οποιασδήποτε μορφής νομικά πρόσωπα. Αφορά δηλαδή φυσικά 

πρόσωπα, τα οποία αν και δεν έχουν, τουλάχιστον τυπικά, φορολογητέο εισόδημα, 

ωστόσο διατηρούν στην κατοχή τους ΙΧΕ ή σκάφος αναψυχής ή αγοράζουν ακίνητα 

ή επιχειρήσεις και γενικώς εμφανίζουν έκδηλο πλούτο ή διάγουν βίο που δεν συνάδει 

με τη δηλωθείσα οικονομική τους κατάσταση. Ο φορολογικός νομοθέτης δεν εξετάζει 

αν τα πρόσωπα αυτά είναι ενήλικοι ή ανήλικοι, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον έχουν 

την διαμονή ή την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα
17

. 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Βλ. σχετ. Κυπραίος Μ. Ο έλεγχος  της συνταγματικότητας των αμάχητων φορολογικών κριτηρίων, 

1979 
15

 Βλ. σχετ. Παπαπετρόπουλος Δ., Τα φορολογικά τεκμήρια  του Ν. 820/78 δεν προσκρούουν στις 

διατάξεις του Συντάγματος, 1980 
16

 Βλ. σχετ. Καλδής Δ., 1996 
17

 Βλ. σχετ. Λιόλιος Α. , Τεκμήρια Δαπανών Διαβίωσης και Πόθεν Έσχες 
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1.4 Ιστορική Αναδρομή στα Τεκμήρια Διαβίωσης 

 

Ο Ν.1640/1919, περί φορολογίας των καθαρών προσόδων, υπήρξε το πρώτο 

χρονολογικά σύστημα προσδιορισμού εισοδήματος φυσικών προσώπων, με βάση 

δαπάνες. Ο  νόμος αυτός καταργήθηκε. 

Με το άρθρο 5 του Ν.Δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α-214), με το οποίο εισήχθη για 

πρώτη φορά στη χώρα μας ο ενιαίος φόρος επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων, 

αν και έθεσε ως βάση της φορολογίας το πραγματικό εισόδημα , έλαβε πρόνοια 

καθορισμού της φορολογικής υποχρέωσης και με βάση τις δαπάνες του 

φορολογουμένου. Με μεγάλη προσοχή, η φορολογούσα αρχή, προσέφευγε στα 

τεκμήρια, προκειμένου να προσδιορίσει το εισόδημα του φορολογουμένου και αφού 

είχε εξαντλήσει όλα τα μέσα που διέθετε και είχε διαπιστωθεί πλήρης αδυναμία 

εξακρίβωσης του πραγματικού εισοδήματος που προκύπτει από τις διάφορες πηγές, 

τότε μόνο προχωρούσε στον προσδιορισμό του εισοδήματος τεκμαρτώς.  

Η εφαρμογή των διατάξεων στην αρχική τους μορφή, δεν απέδωσε τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, ήταν ανέφικτη η 

εκτίμηση όλων των δαπανών διαβίωσης του φορολογουμένου, κατά αντικειμενικό 

τρόπο. Έτσι, προστέθηκαν νέες διατάξεις, αντικαταστάθηκαν άλλες και 

τροποποιήθηκαν οι ήδη υπάρχουσες ή θεσπίσθηκαν νέες ανεξάρτητες. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4242/1962, αντικαταστάθηκε το 

άρθρο 5 του Ν.Δ. 3323/55 και από το έτος 1963, καθιερώθηκε νέος τρόπος 

προσδιορισμού του εισοδήματος με τη χρήση συντελεστών, βάσει ορισμένων, 

περιοριστικά καθοριζομένων και αντικειμενικώς διαπιστωμένων στοιχείων, που 

αφορούν δαπάνες διαβίωσης του φορολογουμένου. 

Η ανωτέρα διάταξη, αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 

άρθρου 1 του Ν.Δ. 4444/1964. Σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις, τα τεκμήρια ήταν 

αμάχητα, δηλαδή ο φορολογούμενος δεν είχε το δικαίωμα να αμφισβητήσει το ποσό 

της τεκμαρτής δαπάνης, επειδή όμως η εκτίμηση όλων των δαπανών διαβίωσης του 

φορολογουμένου, δεν ήταν πάντα δυνατή κατά αντικειμενικό τρόπο, με την ανωτέρω 

διάταξη τα τεκμήρια έγιναν μαχητά. Ο φορολογούμενος, αποκτά το δικαίωμα να 

αμφισβητήσει, ότι πραγματοποίησε το ποσό της ετήσιας δαπάνης, αλλά υποχρεώνεται 

να αποδείξει, με νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία, ότι το ποσό της πραγματικής δαπάνης 

διαβίωσης αυτού και της οικογένειας του, είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό 
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τεκμαρτής δαπάνης. Η δυνατότητα αυτή, τέθηκε σε ισχύ από το οικονομικό έτος 

1965. 

Με τον ΑΝ 239/1967, το άρθρο 5 του ΝΔ 3323/1955, αντικαταστάθηκε 

πλήρως και ο τεκμαρτός προσδιορισμός, γινόταν με νέο τρόπο. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 250/1973 (ΦΕΚ Α.334), δεν υπήρχε 

περιορισμός ως προς το ύψος και το είδος των δαπανών, σε αντίθεση με την 

προϊσχύουσα διάταξη, που αφενός κατονομάζονταν οι δαπάνες διαβίωσης και αφ 

ετέρου οριζόταν συγκεκριμένο ύψος δαπανών, πέραν του οποίου, μπορούσε να γίνει 

τεκμαρτώς, ο προσδιορισμός του εισοδήματος. Αυτό, τέθηκε σε ισχύ από το 

οικονομικό έτος 1974. 

Τέλος,  φορολογική επανάσταση επέφεραν οι διατάξεις του Ν.820/1978 (ΦΕΚ 

Α-174) Περί λήψεως μέτρων δια την περιστολή της φοροδιαφυγής και άλλων τινών 

διατάξεων, που αρκετές ισχύουν μέχρι σήμερα και με τον οποίο νόμο, εισήχθησαν 

ουσιαστικά, τα τεκμήρια στη χώρα μας και στην αιτιολογική έκθεση του οποίου, 

δόθηκε μεγάλη έκταση κι έμφαση στα τεκμήρια, ως τρόπο φορολόγησης
18

. 

Σήμερα, ο βασικός νόμος στη φορολογία του Εισοδήματος, είναι ο Ν. 

2238/1994, ο οποίος, παρά τις τροποποιήσεις που δέχτηκε από νεώτερους 

φορολογικούς νόμους, ωστόσο εξακολουθεί να ισχύει στη βασική του μορφή. Η 

αναφορά του στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, με βάση τις δαπάνες, 

περιέχεται  στα άρθρα από 15 έως και 19. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

72 του Ν. 4172/2013, για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2014 και μετά, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2-17 του άρθρου 72 

του ιδίου νόμου, ισχύει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 1 έως και 

71 του ν. 4172/2013). 

Στα επόμενα κεφάλαια, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, θα επιχειρηθεί 

η παρουσίαση των άρθρων 15, 16, 17 ,18 και 19 του βασικού Νόμου 2238/1994 που 

μελετάμε, ξεχωριστά, όπως ισχύουν σήμερα. Ταυτόχρονα, θα επιχειρηθεί η ανάλυση 

των επί μέρους διατάξεων, η προβολή κάποιων θεμάτων με ιδιαίτερη σημασία και 

τέλος, θα γίνει αναφορά στο αρχικό κείμενο του νόμου, κάνοντας μνεία στις διατάξεις 

                                                           
18

 Βλ. σχετ. Κοψιαύτης Α., Ειδικά θέματα Φορολογίας Εισοδήματος.  
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που ίσχυσαν, μεταβάλλοντας ή καταργώντας ή αντικαθιστώντας τις αρχικές 

διατάξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρατίθενται αυτούσιες οι διατάξεις  του νόμου 2238/1994, οι 

οποίες αναφέρονται στο θέμα που πραγματεύεται αυτή η εργασία, δηλαδή στα 

τεκμήρια δαπανών διαβίωσης  και πόθεν έσχες στη φορολογία εισοδήματος, όπως 

ισχύουν σήμερα, μετά τις αλλαγές που δέχτηκαν από τις  νεώτερες διατάξεις των 

Νόμων  3842/2010 και 3943/2011,  με την απάλειψη του όρου τεκμήριο και 

τεκμαρτός και την αντικατάστασή τους από τη φράση αντικειμενικές δαπάνες και 

υπηρεσίες. 

 

2.1 Άρθρο 15 - Προσδιορισμός Εισοδήματος με Βάση Αντικειμενικές 

Δαπάνες και Υπηρεσίες 
 

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 άρθρου 19. 

 

 

2.2 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:  

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 
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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%).  

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 στo ένα δεύτερο (1/2) 

της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α΄.  

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. 

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 
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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:  

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 
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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. 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. Διάστημα 

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 
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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.  

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%) ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και 

απασχολεί ένα νοσοκόμο.  

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) 
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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 

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.  

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 
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διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης. δδ) Για τις υπερελαφρές πτητικές 

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

υπ' αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 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. Οι διατάξεις της 

περίπτωσης γ΄, εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρμόζονται αναλόγως και 

στην περίπτωση αυτή. 

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. 

θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου 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 εφόσον δηλώνεται 

πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. 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 Δυνάμεις,  

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,  
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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. 

 

 

2.3  Άρθρο 17 - Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων 
 

Ως ετήσια τεκμαρτή 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 
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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) .......... 

γ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική 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. 

δ) 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 Δημόσιο, 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 

δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 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. 

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 
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αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας. 

 

 

2.4  Άρθρο 18 – Μη Εφαρμογή Αντικειμενικών Δαπανών και 

Υπηρεσιών   
 

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 82Α΄) 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 ΔΟΥ 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 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/262
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/204
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
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πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους 

στη Δ.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 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. 

 

 

2.5  Άρθρο 19 - Διαφορά Εισοδήματος και Υπολογισμός του Φόρου  

Αυτής 
 

1. Η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό 

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 
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έτος, του φορολογούμενου ή της συζύγου του της πηγής από την οποία δηλώνονται 

τα μεγαλύτερα εισοδήματα και, αν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία, η 

διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 

2. 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: 

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. Δεν απαιτείται 

η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα: 

αα) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό, ββ) που είχαν διαμείνει τρία (3) 

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 η 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 
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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) Δάνεια, 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) Δωρεά 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 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. 

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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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 1.1.1994. 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 Υπουργού 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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 

2.1  Ερμηνεία και Ανάλυση του Άρθρου 15 

 

Ο τίτλος του άρθρου 15, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 3 του ν. 3842/2010 και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2010 για τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται  από την ημερομηνία αυτή και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση 

α' της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ιδίου νόμου. Προηγουμένως ο τίτλος  του 

άρθρου 15 είχε ως εξής: «Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση την τεκμαρτή δαπάνη». 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, το εισόδημα προσδιορίζεται αντικειμενικά με 

βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των 

προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν. 

Προκειμένου να αναλύσουμε και να ερμηνεύσουμε τα επόμενα άρθρα που 

μελετάμε, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε εκτενέστερα στα τεκμήρια, στον ορισμό 

τους και στο σκοπό για τον οποίο επινοήθηκαν και ίσχυσαν. 

 

 

2.1  Ορισμός των Τεκμηρίων 
 

Τεκμήριο, ως νομική έννοια, είναι η συναγωγή συμπεράσματος, ως προς την αλήθεια 

του αποδεικτέου γεγονότος, που προέρχεται από την απόδειξη άλλου πραγματικού 

γεγονότος. 

Ο όρος, χρησιμοποιείται με δύο έννοιες διαφορετικές: 

Κατ΄ αρχήν,  δηλώνει τα νόμιμα τεκμήρια, τα συμπεράσματα που συνάγει ο 

νόμος και στη συνέχεια, δηλώνει την έμμεση ή την δια των τεκμηρίων απόδειξη, 

δηλαδή συμπεράσματα που συνάγει ο δικαστής
19

.  

                                                           
19

 Βλ. σχετ. Γέσιου-Φαλτσή Π. Δίκαιο Αποδείξεως, 1986 
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Τα νόμιμα τεκμήρια είναι τα φορολογικά  και διακρίνονται σε μαχητά και 

αμάχητα
20

. Στα μαχητά, παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να τα 

ανατρέψει, αποδεικνύοντας ότι, το τεκμήριο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη  και 

προσωπική περίπτωση και φέροντας το βάρος αποδείξεως
21

. Στα αμάχητα, η 

ανατροπή του τεκμηρίου, δεν επιτρέπεται με την απόδειξη του αντιθέτου, ενώ πρέπει, 

ρητά στο νόμο να ορίζεται ο αμάχητος χαρακτήρας του τεκμηρίου
22

.  

Σύμφωνα, με την ερμηνεία του άρθρου 15 του Ν. 2238/94, από φορολογικής 

απόψεως, τεκμήριο είναι το βέβαιο πόρισμα, από το οποίο προκύπτει ότι το εισόδημα 

που δηλώνει ο φορολογούμενος είναι μικρότερο από αυτό που πραγματικά απέκτησε. 

Το πόρισμα αυτό (τεκμήριο), προκύπτει από διάφορα στοιχεία που αναγράφονται στη 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

Η καθιέρωση των τεκμηρίων υπήρξε αναγκαία, προκειμένου να υλοποιηθεί ο 

συνταγματικός κανόνας κατά τον οποίο οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και 

οι πολίτες συνεισφέρουν αδιακρίτως στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις οικονομικές 

τους δυνάμεις. Σε ένα ευνομούμενο κράτος είναι εντελώς ανεπίτρεπτο να υπάρχουν 

πολίτες των οποίων η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και οι δαπάνες διαβίωσης 

δε δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνουν, με αποτέλεσμα να μη 

καταβάλουν φόρους, λόγω μη εμφανών πηγών εισοδήματος. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η πολιτεία αντιστάθηκε θεσμοθετώντας τα 

τεκμήρια.  

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2238/94, προβλέπονται δύο είδη τεκμηρίων: 

 Τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (άρθρο 16) και 

 Τα τεκμήρια δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή αλλιώς πόθεν 

έσχες (άρθρο 17). 

Για να προσδιοριστεί η φορολογητέα ύλη, η φορολογική αρχή, ανάλογα με τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διαβίωση (αυτοκίνητα, σκάφη κ.ά.), προσδιορίζει 

ένα ορισμένο ύψος εισοδήματος (τεκμαρτό εισόδημα βάσει των τεκμηρίων 

διαβίωσης), το οποίο πρέπει να δηλωθεί και αν δεν δηλωθεί, θεωρείται ως δεδομένο 

και επιβάλλεται φόρος γι΄ αυτό το (τεκμαιρόμενο). Συνεπώς, στην πρώτη κατηγορία, 

                                                           
20

 Βλ. σχετ. Μπέης Κ., Τα αμάχητα φορολογικά τεκμήρια είναι αντισυνταγματικά, Δ9, όπου 

αναφέρεται σε παλιά δικονομία του Μάουρερ 
21

 Βλ. σχετ. Δεν αρκεί να προκαλέσει αμφιβολίες στο Δικαστή, αλλά πρέπει να αποδείξει πλήρως και 

εμπεριστατωμένως την αντίθεση πραγματικότητας – τεκμηρίου, Γέσιου - Φαλτσή Π., Δίκαιο 

αποδείξεως, 1986 
22

 Βλ. σχετ. αναλογικώς ως προς το άρθρο 38 & 2 ΚΠολΔ 
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το εισόδημα που υπολογίζεται και φορολογείται, είναι τεκμαρτό δηλαδή υποθετικό, 

όχι πραγματικό, ενώ στη δεύτερη κατηγορία, το εισόδημα που υπολογίζεται και 

φορολογείται, είναι αυτό που πράγματι δαπανήθηκε από τον φορολογούμενο, για να 

αποκτήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Συγκρίνοντας τη δικαιολογητική βάση, 

στην οποία στηρίζονται οι δύο αυτές κατηγορίες τεκμηρίων, προκύπτει ότι, ενώ τα 

τεκμήρια της δεύτερης κατηγορίας είναι αυταπόδεικτα, τα τεκμήρια της πρώτης είναι 

αμφισβητήσιμα, καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι ενδείξεις των δαπανών 

διαβίωσης μπορεί να είναι δυσανάλογες, (μικρότερες ή μεγαλύτερες), προς το 

εισόδημα. 

Ο προσδιορισμός του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια, εφαρμόζεται όταν, 

το καθαρό εισόδημα που δηλώνεται από τον φορολογούμενο και τα μέλη της 

οικογένειας του που τον βαρύνουν, είναι μικρότερο από το τεκμαρτό εισόδημα που 

προκύπτει από τις δαπάνες διαβίωσης και της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

Με άλλα λόγια, σκοπός των τεκμηρίων, δεν είναι μόνο η άσκηση 

φοροεισπρακτικής πολιτικής και μέσο για αύξηση των φόρων εισοδήματος, αλλά 

ένας τρόπος για να εμφανιστούν τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων 

ώστε να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Παρά το γεγονός όμως, ότι αυτός είναι ο βασικός 

σκοπός των τεκμηρίων, οι αδικίες είναι αρκετές και άλλες φορές τα πραγματικά μη 

δηλωμένα εισοδήματα, να είναι πολλαπλάσια του τεκμαρτού. Ωστόσο, υπάρχουν και 

περιπτώσεις, που εμφανίζεται η πραγματική εισοδηματική κατάσταση του 

φορολογούμενου. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι, τα τεκμήρια των δαπανών διαβίωσης, είναι 

μαχητά και μπορούν να αμφισβητηθούν σε συγκεκριμένες μόνον περιπτώσεις, οι 

οποίες περιοριστικά αναφέρονται στο νόμο, σε αντίθεση με τα ποσά των δαπανών 

που καταβάλλονται, για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, που δεν δύνανται να 

αμφισβητηθούν, εφόσον πρόκειται για πραγματικά γεγονότα. 

Επίσης, υπάρχουν ρητά διατυπωμένες περιπτώσεις στο νόμο, με τις οποίες 

παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, σε 

ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, που τελούν σε ιδιαίτερες συνθήκες 

διαβίωσης.  

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η φορολογική δικαιοσύνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

4.1 Ανάλυση και Ερμηνεία του Άρθρου 16 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα προσδιορίσουμε το περιεχόμενο του άρθρου 16 του Ν. 

2238/94, με απώτερο σκοπό την ερμηνεία του. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 16, 

αναφέρεται στα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της ετήσιας δαπάνης του φορολογούμενου. Ο νομοθέτης, για το σκοπό 

αυτό, έχει συμπεριλάβει συγκεκριμένες δαπάνες, από το ετήσιο μίσθωμα για 

κατοικία, μέχρι και δαπάνες για σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι, το άρθρο αυτό, αντικαταστάθηκε 

πλήρως με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3842/2010 και οι διατάξεις του, 

ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2010, για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 

ημερομηνία αυτή κι εντεύθεν, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του 

ιδίου νόμου. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αντικαταστάθηκε και ο τίτλος του άρθρου 

αυτού, ο οποίος πλέον είναι «Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες», ενώ ο 

αντικατασταθείς τίτλος ήταν «Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης». 

Όπως προαναφέρθηκε και στην ερμηνεία του άρθρου 15, σύμφωνα με τις νέες 

διατάξεις, το εισόδημα προσδιορίζεται αντικειμενικά, με βάση τη συνολική ετήσια 

δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και 

τον βαρύνουν. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες 

αντικειμενικές δαπάνες, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16: 

1. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ιδιοκατοικούμενη ή μισθωμένη ή 

δωρεάν παραχωρημένη κύρια κατοικία. 

2. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ιδιοκατοικούμενη ή μισθωμένη ή 

δωρεάν παραχωρημένη δευτερεύουσα κατοικία. 

3. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ετήσια έξοδα κυκλοφορίας και 

συντήρησης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτής χρήσης ή 

τύπου jeep. 

4. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και 
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μέσης εκπαίδευσης. 

5. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς, δασκάλους 

και λοιπού προσωπικού. 

6. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης 

7. κυριότητας ή κατοχής του φορολογούμενου. 

8. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα 

κυριότητας ή κατοχής του φορολογούμενου.  

9. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για δεξαμενή κολύμβησης και τέλος,  

10. Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για το φορολογούμενο
23

. 

Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, ο νομοθέτης αναφέρεται στην 

πιθανότητα, ο φορολογούμενος να θελήσει να αμφισβητήσει τις δαπάνες, όταν η 

πραγματική δαπάνη του φορολογούμενου είναι μικρότερη από την τεκμαρτή, όπως 

μπορεί να αποδειχθεί από τον υπόχρεο με συγκεκριμένα περιστατικά. Πρόκειται, για 

τα λεγόμενα μαχητά τεκμήρια και μπορούν να αμφισβητηθούν, ΜΟΝΟΝ σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, όχι δηλαδή γενικά και αόριστα, οι οποίες ορίζονται ρητά 

από το νόμο και τις επικαλούνται οι φορολογούμενοι περιοριστικά, όταν τυχόν 

συντρέχει στο πρόσωπό τους, κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις׃ 

α) Υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 

β) Είναι φυλακισμένοι 

γ) Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική 

δ) Είναι άνεργοι 

ε) Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού 

στ) Είναι ορφανοί ανήλικοι 

ζ) Συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, οπότε πραγματοποίησαν δαπάνη 

μικρότερη από την αντικειμενική. 

Ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, ο υπόχρεος πρέπει να 

προσκομίσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να αποδείξει τους ισχυρισμούς 

του, των οποίων τη βασιμότητα θα εξετάσει ο Οικονομικός Έφορος
24

. 

 

 

 

 
                                                           
23

 Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1135/2010. 
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4.2  Ερμηνεία των Τεκμηρίων Δαπανών Διαβίωσης 
 

Η κάθε κατηγορία τεκμηρίων διαβίωσης, συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες 

υποκατηγορίες και τρόπους υπολογισμού της τεκμαρτής δαπάνης. Είναι αναγκαίο, να 

αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες και να αναλύσουμε ενδελεχώς την κάθε 

μία κατηγορία δαπανών, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση, στον τρόπο υπολογισμού κι 

αναφέροντας κάποιες ιδιαιτερότητες, που τυχόν ισχύουν κι έχουν σημασία για τον 

τελικό προσδιορισμό τους. 

 

4.2.1 Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη Κύριας και Δευτερεύουσας Κατοικίας 

 

Αρχικά, θα αναφέρουμε τον τρόπο υπολογισμού της τεκμαρτής δαπάνης για 

κατοικίες, όπως εφαρμόζεται σήμερα και ακολούθως, θα αναφέρουμε τον τρόπο 

υπολογισμού που εφαρμοζόταν πριν την τελευταία τροποποίηση. Πρέπει εδώ να 

τονίσουμε ότι τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α της παρ. 1 ισχύουν όπως έχουν 

αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 3986/2011 και εφαρμόζονται από 

1/1/2011, σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου και νόμου. 

Τεκμαρτή δαπάνη κατοικίας όπως ισχύει σήμερα 

Ο νομοθέτης, έχει χωρίσει τις κατοικίες σε κύρια και δευτερεύουσα. Ως κύρια, 

ορίζεται η κατοικία, που επιλέγει ο φορολογούμενος για μόνιμη εγκατάσταση του 

ιδίου και της οικογενείας του και αποτελεί κέντρο των βιοτικών του σχέσεων
25

. 

Οποιαδήποτε άλλη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, που χρησιμοποιεί ο 

φορολογούμενος, θεωρείται δευτερεύουσα κατοικία.  

Ως προς τον τρόπο υπολογισμού, της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης 

διαβίωσης της κύριας κατοικίας, ο νομοθέτης αναφέρει ότι, ο προσδιορισμός της 

καθορίζεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα συν τους βοηθητικούς χώρους. Πιο 

συγκεκριμένα, η περίπτωση α της παραγράφου 1 αναφέρει ότι, ο προσδιορισμός 

γίνεται κλιμακωτά, βάσει του παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 1: Προσδιορισμός Αντικειμενικής Δαπάνης 

Εμβαδόν (τ.μ.) Αντικειμενική δαπάνη (ανά τ.μ.) 

1 έως 80 40 ευρώ 

81 έως 120 65 ευρώ 

121 έως 200 110 ευρώ 

201 έως 300 200 ευρώ 

300 και άνω 400 ευρώ 

Βοηθητικοί χώροι 40 ευρώ 

 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι, η αξία της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης 

διαβίωσης των βοηθητικών χώρων, υπολογίζεται με τιμή που έχει καθοριστεί στα 40 

€ ανά τ.μ., ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιφάνειάς των. 

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%). Επιπλέον, για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός 

αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή 

εκκίνησης που ισχύει για την περιοχή
26

. 

Στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 16, η οποία αναφέρεται στον υπολογισμό 

της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν 

παραχωρημένης δευτερεύουσας κατοικίας καθώς και των βοηθητικών της χώρων, 

αυτή προσδιορίζεται στο μισό (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, 

που προκύπτει όταν έχουμε κύρια κατοικία μαζί με το βοηθητικό της χώρο. 

Στην περίπτωση, που η κατοικία έχει μισθωθεί για ορισμένους μήνες μέσα 

στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, θα επιμερίζονται με 

βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση, επισημαίνοντας ότι διάστημα μεγαλύτερο 

των 15 ημερών, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. 
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι, για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει 

πλέον ο περιορισμός της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από αυτές για 3 

μήνες το έτος παρά υπολογίζεται για το σύνολο του έτους. 

Εξακολουθεί να μην υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 

στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες, οι οποίες 

παραμένουν κενές, για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, απαιτείται η προσκόμιση 

φωτοαντιγράφων είτε λογαριασμών της ΔΕΗ είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, π.χ. 

λογαριασμοί ύδρευσης ή κοινοχρήστων, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το 

ακίνητο ήταν κενό, για όλο το υπόψη διάστημα. Τέλος, γίνεται δεκτό ότι, δεν 

υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, για δευτερεύουσες κατοικίες που  

μισθώνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους
27

. 

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη 

διαβίωσης, υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας, με τις τιμές 

ανά τ.μ. όπως αναπτύχθηκαν προηγουμένως και στη συνέχεια, θα γίνεται ο 

επιμερισμός της , σύμφωνα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας στον κάθε συνιδιοκτήτη. 

Τονίζεται ότι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ενός ακινήτου από δύο, έστω, 

συνιδιοκτήτες, όπου ο ένας παραχωρεί το ποσοστό που του αναλογεί στον άλλον, 

προκειμένου ο άλλος να χρησιμοποιήσει το ακίνητο αυτό ως κατοικία στο σύνολό 

της, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από την συνολική 

επιφάνεια του ακινήτου, θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη που το χρησιμοποιεί στο σύνολό 

του ως κατοικία και διόλου εκείνον, που του παραχωρεί το ποσοστό του και ο οποίος 

θα φορολογηθεί με άλλες διατάξεις του νόμου, που αφορούν το εισόδημα από δωρεάν 

παραχώρηση ακινήτων και όχι με αυτές που αφορούν το εισόδημα της αντικειμενικής 

δαπάνης διαβίωσης. 

Τεκμαρτή δαπάνη κατοικίας όπως ίσχυε από την έναρξη ισχύος του Ν. 

2238/94 

Στην περίπτωση της τεκμαρτής δαπάνης κατοικίας έχουν σημειωθεί πολλές 

αλλαγές από το 1994 μέχρι σήμερα. Η αναφορά θα γίνει ξεκινώντας από την έναρξη 

ισχύος του νόμου προχωρώντας στο τι ισχύει σήμερα.  

Πιο συγκεκριμένα, ενώ σήμερα δεν υπάρχει κάποιο αφορολόγητο όριο στην 

κύρια αλλά και δευτερεύουσα κατοικία, αρχικά εφαρμοζόταν ένα αφορολόγητο όριο 

το οποίο ορίστηκε να είναι ολόκληρη η κύρια κατοικία και η δευτερεύουσα μέχρι 
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120τ.μ. Το όριο αυτό, ίσχυε μέχρι 31/12/1995 και από 1/1/1996 με τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2459/1997, άρχισε να λαμβάνεται υπόψη, η ετήσια 

τεκμαρτή δαπάνη για την δευτερεύουσα κατοικία (εξαιρείται η κύρια πάλι), η οποία 

υπερβαίνει τα 100τ.μ. η οποία, (τεκμαρτή δαπάνη) πολλαπλασιαζόταν επί 2.  

Επιπλέον, αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα μέλη της οικογενείας 

που τον βαρύνουν είχαν περισσότερες από μία δευτερεύουσες κατοικίες τότε, 

λαμβάνονταν υπόψη το άθροισμα αυτών. Επίσης, δεν λαμβανόταν υπόψη η 

δευτερεύουσα κατοικία μέχρι 100τ.μ., που βρισκόταν σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό 

έως 5.000 κατοίκους και η οποία, περιήλθε στον φορολογούμενο ή τη σύζυγό του από 

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

περιοχές που χαρακτηρίζονταν ως τουριστικοί τόποι
28

. 

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας της δευτερεύουσας κατοικίας, μεταξύ του 

φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τον βαρύνουν με πρόσωπα 

που  δεν  τον  βαρύνουν   (ή  ακόμα  και  την σύζυγό του),  τότε  ο  υπολογισμός  του 

τεκμηρίου, γινόταν πολλαπλασιάζοντας το άθροισμα των ποσοστών των με το 

εμβαδόν της κατοικίας. Εάν το γινόμενο, υπολείπονταν των 100 τ.μ., το τεκμαρτό 

μίσθωμα δεν αποτελούσε τεκμήριο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αποτελούσε. Για 

παράδειγμα, αν ο φορολογούμενος και ο αδερφός του, (που δεν είναι πρόσωπο που 

τον βαρύνει), είχαν μία δευτερεύουσα κατοικία 160τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 

50% έκαστος, τότε δεν υπολογίζονταν τεκμαρτή δαπάνη με βάση το τεκμαρτό 

μίσθωμα αυτής της κατοικίας. Αν ο φορολογούμενος είχε ποσοστό συνιδιοκτησίας 

70%, τότε θα υπολογιστεί για αυτόν ως τεκμήριο διαβίωσης για 112τ.μ. που έχει στην 

ιδιοκτησία του (160*70% = 112τ.μ.). Ακόμα και στην περίπτωση, που συνιδιοκτήτες 

είναι οι δύο σύζυγοι, τότε η τεκμαρτή δαπάνη υπολογίζεται στον κάθε σύζυγο κατά 

το ποσοστό της συνιδιοκτησίας των
29

. 

Οι διατάξεις αυτές, ίσχυσαν μέχρι 31-12-2002, οπότε αντικαταστάθηκαν με 

την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3091/2002. Έτσι λοιπόν, ο υπολογισμός της ετήσιας 

τεκμαρτής δαπάνης για κατοικία, αλλάζει πάλι και από 1/1/2003 ισχύει και 

λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη 

κύρια κατοικία άνω των 200τ.μ., (ενώ μέχρι τότε η κύρια κατοικία δεν υπολογιζόταν 

καθόλου) και για δευτερεύουσα κατοικία γενικώς άνω των 150τ.μ. Επίσης, δεν 

λαμβανόταν υπόψη, η δευτερεύουσα κατοικία μέχρι 150τ.μ. που βρίσκεται σε χωριό 
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ή πόλη έως 5.000 κατοίκων 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
30

. 

Επίσης, από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2009 τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής 

δαπάνης, περιορίζονταν κατά 50%, στις περιπτώσεις όπου, οι κατοικίες είτε κύριες 

είτε δευτερεύουσες, που προσδιόριζαν την αντικειμενική δαπάνη, αποκτήθηκαν από 

κληρονομιά ή δωρεά ή γονική παροχή, καθώς κι αυτές, που αποκτήθηκαν από επαχθή 

αιτία από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότησή του. Τέλος, το τεκμαρτό 

εισόδημα για κατοικίες που θεωρούνται εξοχικές, υπολογίζονταν για τρεις μήνες το 

έτος
31

.  

Όταν χρησιμοποιούνταν περισσότερες από μια δευτερεύουσες κατοικίες, οι 

οποίες ανήκουν στο σύζυγο, τη σύζυγο και τα μέλη που τους βαρύνουν (ή 

εκμισθώνονται), με συνολική επιφάνεια άνω των 150τ.μ., για το τεκμήριο 

λαμβάνονταν υπόψη όλες οι δευτερεύουσες κατοικίες, π. χ φορολογούμενος, κατά τη 

διάρκεια του έτους, είχε 3 δευτερεύουσες κατοικίες, επιφανείας 60τ.μ., 50τ.μ. και  

70τ.μ. η κάθε μία, τις οποίες και ιδιοκατοίκησε ολόκληρο το έτος. Θα υπολογιστεί 

τεκμαρτό εισόδημα και για τις τρεις δευτερεύουσες κατοικίες, γιατί το άθροισμα της 

επιφανείας τους (δηλαδή 50 + 60 + 70 = 180τ.μ.), είναι πάνω από 150τ.μ. 

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, μίσθωνε την κύρια και δευτερεύουσα 

κατοικία του, για τον υπολογισμό του τεκμηρίου, δεν λαμβάνονταν υπόψη το ενοίκιο 

που καταβλήθηκε αλλά το τεκμαρτό. Αυτό συμβαίνει, γιατί ο φορολογούμενος 

μπορεί να δηλώσει μίσθωμα δυσανάλογο με την μισθωτική αξία του ακινήτου όπως 

προσδιορίζεται, μετά από σύγκριση με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται κάτω από 

παρόμοιες συνθήκες. Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσανάλογου μισθώματος, 

όταν η μισθωτική αξία είναι μεγαλύτερη από το μίσθωμα που δηλώνεται κατά 

ποσοστό τουλάχιστον 15% του μισθώματος αυτού. Το ετήσιο λοιπόν τεκμαρτό 

μίσθωμα, τόσο για την κύρια όσο και για τη δευτερεύουσα κατοικία, εξευρίσκονταν, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2238/94, όπου ορίζεται ότι, το 

ελάχιστο όριο του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση οικοδομών που 

χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 3,5% της 

αντικειμενικής αξίας της οικοδομής, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του 
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αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας αυτής. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, 

προσδιορίζεται από το γινόμενο των εξής παραγόντων: 

 Κύρια επιφάνεια προσαυξημένη κατά 20% που αντιπροσωπεύει τους 

βοηθητικούς χώρους. 

 Τιμή ζώνης. 

 Διορθωτικός συντελεστής και 

 Συντελεστής παλαιότητας. 

Ο διορθωτικός συντελεστής ορίζεται ανάλογα με την τιμή ζώνης (ή 

εκκίνησης) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 2: Προσδιορισμός Διορθωτικού Συντελεστή 

Τιμή ζώνης ή Εκκίνησης ανά τ.μ. Διορθωτικός Συντελεστής 

Έως 440 Ευρώ 1,10 

Από 440 έως 134 Ευρώ 1,20 

Από 734 έως 1.174 Ευρώ 1,30 

Πάνω από 1.174 Ευρώ 1,40 

 

Όσον αφορά τον συντελεστή παλαιότητας, λαμβάνεται αυτός που ισχύει κάθε 

φορά στη φορολογία κεφαλαίου για τον προσδιορισμό της αξίας κτιρίων με βάση την 

τιμή ζώνης
32

. 

Παράδειγμα  

Φορολογούμενος έχει κύρια κατοικία εμβαδού 300τ.μ. με βοηθητικούς 

χώρους 60τ.μ. Η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 1200 ευρώ ανά τ.μ. 

και η άδεια ανέγερσης έχει εκδοθεί το 1998. Το τεκμήριο διαβίωσης για την 

συγκεκριμένη κατοικία υπολογίζεται ως εξής: 

 Επιφάνεια κατοικίας: 300 + 60*20% = 312τ.μ. 

 Τιμή ζώνης = 1200 ευρώ 

 Διορθωτικός Συντελεστής = 1,40 (σύμφωνα με τον Πίνακα 1) 

 Συντελεστής Παλαιότητας = 0,75 (13 έτη παλαιότητας)
33

 

Άρα η αντικειμενική αξία υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Αντικειμενική αξία = 260*1200*1,40*0,75 = 327.600 ευρώ 
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 Τεκμαρτό μίσθωμα = 327.600*0,035 = 11.466 ευρώ 

 Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης = 11.466*2 = 22.932 ευρώ 

Οι διατάξεις αυτές, ίσχυσαν μέχρι 31-12-2009, οπότε και αντικαταστάθηκαν 

από τις διατάξεις του Ν. 3842/2010, όπως εκτέθηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω. 

 

4.2.2 Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης και κυκλοφορίας επιβατικού Ι.Χ. 

 

Προσδιορισμός τεκμαρτής δαπάνης όπως ισχύει σήμερα  

Για να προσδιορίσουμε την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που αφορά την συντήρηση 

και κυκλοφορία επιβατικού Ι.Χ., χρησιμοποιούνται τα κυβικά του κινητήρα, η 

παλαιότητα και άλλα χαρακτηριστικά των οχημάτων αυτών. Στα επιβατικά Ι.Χ. 

υπάγονται τα εξής οχήματα: 

 Αυτοκίνητα μικτής χρήσης 

 Αυτοκίνητα τύπου JEEP 

 Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα τα οποία θεωρούνται επιβατικά αυτοκίνητα. 

Τα λεγόμενα «λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης», δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισμό της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, μόνο στην περίπτωση που στην άδεια 

κυκλοφορίας δεν αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «επιβατικό». 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού της ετήσιας 

τεκμαρτής δαπάνης, βάσει του κυβισμού του οχήματος κι όπως ισχύει μετά την 

τροποποίηση που επέβαλαν οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Ν. 

3986/2011. 

Πίνακας 3: Προσδιορισμός Ετήσιας Τεκμαρτής Δαπάνης για Ι.Χ. 

Κυβικά Εκατοστά Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη 

Μέχρι 1.200 κυβικά 4.000 ευρώ 

1.201 έως 2.000 κυβικά 600 ευρώ ανά 100 κυβικά 

2.001 έως 3.000 κυβικά 900 ευρώ ανά 100 κυβικά 

3.001 και άνω 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά 

 

Η τεκμαρτή αυτή δαπάνη για κάθε επιβατικό όχημα Ι.Χ, επηρεάζεται από την 

παλαιότητα του οχήματος, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας 

του οχήματος στην Ελλάδα. Βάσει της παλαιότητας, η τεκμαρτή δαπάνη ορίζεται ως 

εξής: 

 30% μείωση για χρονικό διάστημα παλαιότητας από 5 έως 10 έτη 
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 50% μείωση για χρονικό διάστημα παλαιότητας από πάνω από 10 έτη και 

άνω
34

. 

Οχήματα σε ατομική επιχείρηση 

Σε , που περισσότερα από ένα οχήματα ανήκουν σε ατομική επιχείρηση και 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτής, λαμβάνονται υπόψη όλα τα οχήματα για τον 

υπολογισμό της τεκμαρτής δαπάνης
35

. Εξαίρεση αποτελούν τα οχήματα σχολών 

οδήγησης και ενοικίασης οχημάτων. Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, λαμβάνεται 

υπόψη μόνο το όχημα με την μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη. 

Στην περίπτωση δε, ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων 

επιβατικών ΙΧ ή ΔΧ, ο μισθωτής βαρύνεται, με την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που 

αναλογεί στο χρονικό διάστημα που το χρησιμοποιεί. 

Υπάρχει και το ενδεχόμενο ενοικίασης επιβατικών ΙΧ ή μικτής χρήσεως, είτε 

με απλή ενοικίαση είτε με το σύστημα Leasing. Οι ενοικιαστές αυτού του είδους, 

βαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη, όπως ακριβώς βαρύνεται, όχι μόνον ο 

κύριος του οχήματος αλλά και ο κάτοχος, εφόσον η κατοχή αυτή, διαρκεί για μεγάλο 

χρονικό διάστημα και σίγουρα περισσότερο από έναν μήνα
36

. 

Οχήματα σε νομικά πρόσωπα 

 Τα οχήματα, για τα οποία πρέπει να υπολογιστεί η τεκμαρτή δαπάνη 

συντήρησης και κυκλοφορίας, μπορεί να είναι δηλωμένα σε εταιρίες. Για τον λόγο 

αυτό, ο νομοθέτης έχει μεριμνήσει με συγκεκριμένους κανόνες. 

Σε περίπτωση που, ένα ή περισσότερα οχήματα ανήκουν σε Ο.Ε., Ε.Ε., 

κοινωνίες και κοινοπραξίες, η τεκμαρτή δαπάνη που αναλογεί σε όλα τα οχήματα, 

λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη των φυσικών προσώπων, μεριζόμενη μεταξύ αυτών, 

με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Η τεκμαρτή δαπάνη που 

αναλογεί σε ένα μέλος, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την μεγαλύτερη τεκμαρτή 

δαπάνη ενός από τα οχήματα.   

Σε περίπτωση που το όχημα ανήκει σε Ε.Π.Ε, η τεκμαρτή δαπάνη των 

οχημάτων διαχωρίζεται στα μέλη της εταιρίας, ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής 

τους, στην περίπτωση που οι διαχειριστές της δεν είναι κι εταίροι, διαφορετικά, όταν 

δηλαδή οι διαχειριστές της είναι και εταίροι, μερίζεται μεταξύ αυτών κι ανάλογα με 

το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. 
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Σε περίπτωση που τα οχήματα ανήκουν σε Α.Ε., η τεκμαρτή δαπάνη αυτών 

λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη, με την οποία επιβαρύνονται οι διευθυντές, 

σύμβουλοι, διοικητές Α.Ε. και πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων και 

κατανέμεται ισομερώς μεταξύ τους, με τον περιορισμό βέβαια ότι, η δαπάνη αυτή δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη για το κάθε πρόσωπο από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή 

δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας. 

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση, τα οχήματα (Ι.Χ., μεικτής χρήσης ή τύπου 

JEEP), να ανήκουν σε επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνίες, Κοινοπραξίες, Ε.Π.Ε., 

Α.Ε.), στις οποίες οι εταίροι να είναι νομικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

τεκμαρτή δαπάνη των οχημάτων αυτών, θεωρείται τεκμαρτή δαπάνη των φυσικών 

προσώπων που μετέχουν στα νομικά αυτά πρόσωπα. Αρχικά, η τεκμαρτή δαπάνη 

επιμερίζεται στα νομικά πρόσωπα (όπως αναφέραμε παραπάνω για κάθε είδος 

επιχείρησης χωριστά) και κατόπιν, η τεκμαρτή δαπάνη κάθε νομικού προσώπου, 

επιμερίζεται στα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν το κάθε νομικό πρόσωπο. Αν 

βέβαια, όλα τα μέλη μιας ελληνικής ΟΕ, ΕΕ, ή αστικής ή ΕΠΕ, είτε κοινοπραξίας ή 

κοινωνίας, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα είναι νομικά πρόσωπα, τότε η 

τεκμαρτή δαπάνη, κατανέμεται ως ακολούθως: 

α) αν μεταξύ των μελών νομικών προσώπων, περιλαμβάνονται αλλοδαπές ΑΕ 

ή μόνον αλλοδαπές ΑΕ, με την τεκμαρτή δαπάνη βαρύνονται και οι διευθύνοντες και 

οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, οι διοικητές των ΑΕ και πρόεδροι των διοικητικών 

συμβουλίων, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας των, είτε δηλαδή στην Ελλάδα είτε 

στο εξωτερικό, 

β) αν κάποια από τα νομικά πρόσωπα είναι ημεδαπά και άλλα αλλοδαπά, 

αυτοί που τελικά θα επιβαρυνθούν με την τεκμαρτή δαπάνη, θα  αναζητηθούν κι από 

τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και  

γ) αν όλα τα νομικά πρόσωπα είναι αλλοδαπά, τα φυσικά πρόσωπα που τελικά 

θα επιβαρυνθούν με την συγκεκριμένη αντικειμενική δαπάνη, θα αναζητηθούν από 

αυτά
37

. 

Για οχήματα, που ανήκουν σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, όπως σε και φυσικά 

πρόσωπα εκτός Ελλάδας, αλλά έχουν την υποχρέωση δήλωσης στην Ελλάδα, ο 

νομοθέτης ορίζει ότι η τεκμαρτή δαπάνη του οχήματος βαραίνει τον αντιπρόσωπο, 

(φυσικό πρόσωπο), του νομικού προσώπου στην Ελλάδα.  
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Πρέπει να αναφέρουμε ότι, τεκμήριο θεωρείται σε κάθε περίπτωση η 

ιδιοκτησία του οχήματος και όχι η χώρα στην οποία κυκλοφορεί. Έτσι, ακόμα και 

στην περίπτωση που το όχημα κυκλοφορήσει για κάποιο διάστημα εκτός Ελλάδας, 

τότε υπολογίζεται κανονικά η ιδιοκτησία του. 

Αυτοκίνητο Ι.Χ. του οποίου κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο 

Ο νομοθέτης αναγνωρίζει την περίπτωση αυτή και ορίζει ότι, η τεκμαρτή 

δαπάνη του οχήματος, βαραίνει τον γονέα με το υψηλότερο εισόδημα. Σε περίπτωση 

που αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, βαραίνει τον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως από 

το ενδεχόμενο, το τέκνο αυτό να έχει υποχρέωση υποβολής ξεχωριστής φορολογικής 

δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, το ανήλικο τέκνο θα αναφέρει τα στοιχεία του 

οχήματος χωρίς να επισυνάψει το ποσό του τεκμηρίου. 

Αυτοκίνητο Ι.Χ. του οποίου κάτοχος είναι φοιτητής προστατευμένο τέκνο 

Σε αυτή την περίπτωση, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη βαραίνει τον 

φορολογούμενο (πατέρα), με την προϋπόθεση, ο φορολογούμενος να έχει στην 

διάθεση του το όχημα, για τις δικές του προσωπικές αλλά και οικογενειακές ανάγκες. 

Οχήματα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας 

Για τα οχήματα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας που κυκλοφορούν στην 

Ελλάδα, το τεκμήριο αυτό διαβίωσης, υπολογίζεται κανονικά και δεν υπολογίζεται 

χρόνος παλαιότητας και αντίστοιχη μείωση της τεκμαρτής δαπάνης. 

Περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι κάτοχος περισσότερων από ένα όχημα 

Στην περίπτωση αυτή, η τεκμαρτή δαπάνη προσδιορίζεται από το άθροισμα 

των τεκμαρτών δαπανών όλων των οχημάτων. Σε περίπτωση απόκτησης ή πώλησης 

κάποιου οχήματος εντός του έτους, υπολογίζονται οι μήνες κυριότητας μόνο (η 

τεκμαρτή δαπάνη διαιρείται δια του 12 και πολλαπλασιάζεται με τους μήνες 

κυριότητας). Διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας κυριότητας. 

Τα ίδια προβλέπονται, σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του 

οχήματος
38

.  

Περίπτωση εικονικής μεταβίβασης 

Στην περίπτωση αυτή, η οποία προσδιορίζεται από την μεταβίβαση του 

οχήματος σε άτομο χωρίς δίπλωμα οδήγησης ή το οποίο δεν χρησιμοποιεί το όχημα 

λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, ενώ ο προηγούμενος ιδιοκτήτης συνεχίζει 
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να χρησιμοποιεί το όχημα, τότε το τεκμήριο ετήσιας δαπάνης ισχύει αυτοτελώς και 

στο σύνολο της για κάθε ένα από τους συμβαλλόμενους.  

Σε περίπτωση που υπάρχει συγκυριότητα και είναι πραγματική, τότε η 

τεκμαρτή δαπάνη μερίζεται κατά τον λόγο των ιδανικών μεριδίων καθενός 

συγκυρίου. 

Εξαίρεση από την αντικειμενική δαπάνη 

Ο νόμος, ρητά προβλέπει την εξαίρεση από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη 

διαβίωσης για επιβατικά ΙΧ, τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας , 

καθώς επίσης και για αυτά, που είναι ειδικώς διασκευασμένα για κινητικά 

αναπήρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
39

. 

Κατάργηση μείωσης  

Από τη μελέτη των σχετικών διατάξεων που ισχύουν σήμερα, διαφαίνεται ότι, 

δεν έχουν προβλεφθεί μειώσεις της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, για 

αυτοκίνητα τα οποία αγοράζονται από τον ΟΔΔΥ, για αυτοκίνητα τα οποία ανήκουν 

στην κυριότητα φορολογουμένου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δέκα έτη,  

όταν ο ίδιος έχει ηλικία άνω των εξήντα ετών κι αποκτά εισόδημα αποκλειστικά  από 

συντάξεις ή από ιδιοκατοίκηση και τέλος, για αυτοκίνητα που εισάγονται από την 

αλλοδαπή με μειωμένους δασμούς, φόρους  ή τέλη λόγω μετοικεσίας, μειώσεις που 

ίσχυαν μέχρι τη θέση σε ισχύ των νέων διατάξεων. 

Τεκμαρτή δαπάνη ΙΧ όπως ίσχυε από την έναρξη ισχύος του Ν. 2238/94 

Και στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουν γίνει πολλές αλλαγές από το 1994, 

οπότε και ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο νόμος αυτός, μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, 

πρέπει να τονίσουμε ότι, έγιναν αλλαγές τόσο στον τρόπο υπολογισμού της ετήσιας 

τεκμαρτής δαπάνης για οχήματα, ο οποίος αρχικά βασιζόταν στους φορολογήσιμους 

ίππους, ενώ σήμερα βασίζεται στα κυβικά εκατοστά του κινητήρα. Εξετάζοντας την 

διαμόρφωση της ετήσιας δαπάνης που βασιζόταν στους φορολογήσιμους ίππους, 

γίνεται αντιληπτό ότι, υπήρξε διακύμανση στη φορολογία ανάλογα με τους 

φορολογήσιμους ίππους που είχε το κάθε όχημα.   Επιπρόσθετα, αλλαγές υπήρξαν και 

στον τρόπο υπολογισμού της παλαιότητας του οχήματος. Ενώ σήμερα, έχουμε δύο 

κλίμακες μείωσης της τεκμαρτής δαπάνης, παλαιότερα υπήρχαν 3. Πιο συγκεκριμένα, 

η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη υπολογιζόταν με βάση τον παρακάτω πίνακα, ο οποίος 

παρουσιάζει τον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης για κάθε περίοδο: 
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 Πίνακας 4: Προσδιορισμός Ετήσιας Τεκμαρτής Δαπάνης για Ι.Χ. (Ίπποι) 

Φορολογήσιμοι 

Ίπποι 
Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη Διαβίωσης 

 

1/1/1994 – 

31/12/1995 (σε 

δραχμές)
40 

1/1/1996 – 

31/12/1996 (σε 

δραχμές)
41 

1/1/1997 – 

31/12/2001 

(σε 

δραχμές)
42 

1/1/2002 – 

31/12/2009 

(σε 

ευρώ)
43 

Μέχρι 7 1.150.000 1.500.000 1.650.000 4.800 

8 1.400.000 1.900.000 2.100.000 6.100 

9 1.750.000 2.450.000 2.750.000 8.000 

10 2.100.000 3.000.000 3.400.000 9.900 

11 2.550.000 3.600.000 4.050.000 11.800 

12 3.000.000 4.350.000 4.850.000 14.200 

13 3.600.000 5.100.000 5.700.000 16.700 

14 4.300.000 6.300.000 7.000.000 20.500 

15 5.850.000 8.200.000 9.050.000 26.500 

16 7.150.000 10.400.000 11.450.000 33.600 

17 8.450.000 12.800.000 14.100.000 41.300 

18 9.750.000 15.300.000 16.900.000 49.500 

19 11.700.000 17.900.000 19.700.000 57.800 

20 13.650.000 20.600.000 22.700.000 66.600 

21 16.250.000 23.400.000 25.800.000 75.700 

22 – 23 19.500.000 26.400.000 29.100.000 85.300 

24 – 25 19.500.000 29.700.000 32.700.000 95.900 

26 – 27 19.500.000 33.400.000 36.800.000 107.900 

28 και άνω 19.500.000 35.000.000 38.500.000 112.900 

 

 

Επίσης, όσον αφορά τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της παλαιότητας 

του οχήματος, όπως προαναφέραμε, έχει αλλάξει και αυτός.  
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Πιο συγκεκριμένα, από το 1994 μέχρι 31/12/1995, ίσχυαν οι εξής μειώσεις
44

: 

 20% για χρονικό διάστημα από 5 έως 10 έτη 

 30% για χρονικό διάστημα από 10 έως 15 έτη 

 50% για χρονικό διάστημα από 15 έτη και άνω 

Από 1/1/1996 έως 31/12/2010, οι μειώσεις του τεκμηρίου λόγω παλαιότητας, 

διαμορφώθηκαν ως εξής
45

: 

 15% για χρονικό διάστημα από 5 έως 10 έτη 

 25% για χρονικό διάστημα από 10 έως 15 έτη 

 40% για χρονικό διάστημα από 15 έτη και άνω 

 Από 1/1/1998 μέχρι 31/12/2010, συμπεριλήφθηκαν και οι εξής μειώσεις: 

 50% μείωση, για όχημα που ανήκει σε φορολογούμενο πάνω από 10 χρόνια 

και ο ίδιος έχει ηλικία πάνω από 60 έτη
46

. 

 50% μείωση, για οχήματα που εισήχθησαν με μειωμένους δασμούς, 

φόρους ή τέλη
47

. 

 60% μείωση, για όχημα που είναι παλαιότητας άνω των 30 ετών από το 

έτος κατασκευής και εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό αυθεντικότητας
48

. 

Όπως προαναφέραμε, η τεκμαρτή δαπάνη για τα οχήματα, εξαρτιόταν από 

τους φορολογήσιμους ίππους και την παλαιότητα του οχήματος. Ως προς την 

παλαιότητα, αυτή υπολογίζεται από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος στην 

Ελλάδα και όχι από το πρώτο έτος κτήσης του οχήματος από τον φορολογούμενο, 

όπως στις περιπτώσεις εισαγωγής αυτοκινήτου από το εξωτερικό, κατά ρητή διάταξη 

του νόμου που ισχύει μέχρι και σήμερα
49

. 

Όπως προαναφέρθηκε, με τις προϊσχύουσες διατάξεις προβλέπονταν μείωση 

της τεκμαρτής δαπάνης για αυτοκίνητο που είχε αγοραστεί από τον ΟΔΔΥ καθώς και 

για επιβατικά ΙΧ τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για αναπήρους, δηλαδή 

πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67% από φυσική 

αναπηρία, νοητική καθυστέρηση ή ψυχική πάθηση ή για να μεταφέρουν αυτά τα 
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 Άρθρο 16 παρ.1γ περ. β του Ν. 2238/1994 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 

3842/2010. 
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πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που εξυπηρετούν την αναπηρία τους και τους είναι 

απαραίτητα για τη μετακίνησή τους
50

. 

Φυσικά, με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ο νομοθέτης, είχε προβλέψει και 

συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την εφαρμογή του τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης  για 

τα I.X. οχήματα, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν και οι οποίες θα αναλυθούν εκτενώς 

παρακάτω, κατά την παρουσίαση του άρθρου 18 του νόμου που μελετάμε, περί μη 

εφαρμογής αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό θα γίνει μια 

απλή αναφορά των εξαιρέσεων από την εφαρμογή του τεκμηρίου διαβίωσης με βάση 

την κατοχή αυτοκινήτου, όπως ίσχυσαν στο παρελθόν: 

 Επιβατικά οχήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την 31/12/1992 ανεξάρτητα 

από τους φορολογήσιμους ίππους
51

. 

 Επιβατικά οχήματα που αποκτήθηκαν μετά την 1/1/1993 έως την 

31/12/2003 αλλά είναι μέχρι 14 ίππων
52

. 

 Επιβατικά οχήματα άνω των 14 ίππων που αποκτήθηκαν από την 1/1/1993 

έως 31/12/2003 αλλά η τιμολογιακή τους αξία να μην υπερβαίνει τα 50.000 

ευρώ: Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος δεν επιβαρύνεται με 

τεκμαρτή δαπάνη αρκεί το όχημα να μην υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ η 

εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του οχήματος πρώτου έτους μειωμένη με 

το ανάλογο ποσοστό της παραπάνω κλίμακας λόγω παλαιότητας)
53

. 

 Οχήματα Ι.Χ. που αποκτήθηκαν μετά την 1/12004 και η αξία τους δεν 

υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ
54

. 

 Επιβατικό Ι.Χ. αυτοκινήτου αναπήρου. 

 Οχήματα Ι.Χ. προσωπικού επιχειρήσεων που δεν διαμένει μόνιμα στην 

Ελλάδα ή για ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό 

 Όχημα Ι.Χ. που ο φορολογούμενος το εισήγαγε με χαμηλούς δασμούς
55

. 

 Μεταπώληση μεταχειρισμένων οχημάτων ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ
56

. 

 Αυτοκίνητα τύπου JEEP αγροτών. 

 

                                                           
50

 Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1238/1994. 
51

 Άρθρο 14 του Ν. 3220/2004. 
52

 Άρθρο 14 του Ν. 3220/2004. 
53

 Άρθρο 14 του Ν. 3220/2004. 
54

 Άρθρο 14 του Ν. 3220/2004. 
55

 Άρθρο 4 παρ. 12 του Ν.2579/1998 και ισχύει από 1-1-1998 και μετά. 
56

 Άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 2753/1999 και ισχύει από 1-1-1999. 
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4.2.3 Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη για Ιδιωτικά Σχολεία 

 

Το συγκεκριμένο τεκμήριο προστέθηκε και ισχύει από 1/1/2010 και συμπεριλαμβάνει 

την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία 

στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις 

παροχής υπηρεσιών. Η δαπάνη αυτή δεν αφορά αποκλειστικά και μόνον τα δίδακτρα 

αλλά κάθε είδους δαπάνη που καταβάλλεται στα ιδιωτικά σχολεία και αφορά κι 

άλλου είδους παρεχόμενες υπηρεσίες από αυτά π.χ. μεταφορά μαθητών. 

 Η αντικειμενική δαπάνη υπολογίζεται στα ποσά τα οποία καταβάλλονται και 

στον χρόνο κατά τον οποίο καταβάλλονται. Αυτό σημαίνει ότι, αν έχει μεν εκδοθεί το 

σχετικό φορολογικό στοιχείο, δηλαδή ΑΠΥ, ωστόσο το αναγραφόμενο τίμημα 

πιστώνεται και θα καταβληθεί στον επόμενο χρόνο, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη 

θα ληφθεί υπόψη και θα συμπεριληφθεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 

έτους χρήσης που έγινε η καταβολή. Εδώ ο νομοθέτης, επιβάλλει την έκδοση 

απόδειξης είσπραξης από το σχολείο, προκειμένου να αποδεικνύεται το παραπάνω 

γεγονός.  

Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όπου άλλος γονέας βαρύνεται με τα 

τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η συγκεκριμένη 

ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις 

δαπάνες αυτές. Γίνεται αυτή η επισήμανση διότι, σε κάθε άλλη περίπτωση, τα παιδιά 

βαρύνουν τον γονέα με τον οποίον συνοικούν και ο οποίος έχει την επιμέλειά τους
57

. 

 Εξαιρούνται από το συγκεκριμένο τεκμήριο, τα εσπερινά γυμνάσια και 

λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η συγκεκριμένη περίπτωση αντικειμενικής  

δαπάνης, εφαρμόστηκε προσφάτως όπως προβλέφτηκε και συμπεριλήφθηκε στις 

διατάξεις του Ν. 3842/2010 και τέθηκε σε ισχύ από 1-1-2010 μέχρι και σήμερα. 

 

4.2.4 Δαπάνη Οικιακών Βοηθών, Οδηγών Αυτοκινήτου κλπ. 

 

Με τις νέες διατάξεις στην περίπτωση ε΄, λαμβάνεται υπόψη η ετήσια αντικειμενική 

δαπάνη που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους 

και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό 
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 Άρθρο 7 παρ. 1περ. β του Ν. 2238/1994 Ν. 3842/2010 και τέθηκε σε ισχύ από 1-1-2010 μέχρι και 

σήμερα. 
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προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία 

εργαζομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται, στην περίπτωση που ο 

φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό, καθώς και οι δαπάνες που 

καταβάλλονται, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με 

αυτόν και τον βαρύνει, έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από 

διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε 

(65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο
58

. 

Εδώ, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 

4110/2013, οι λέξεις «από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική 

πάθηση» διεγράφησαν και η διαγραφή τους ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται 

από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) κι έπειτα
59

. 

 

4.2.5 Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη Σκαφών Αναψυχής 

 

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής όπως ισχύει σήμερα 

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:  

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

 μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό των 4.000 ευρώ  

 από 5 μέτρα και άνω η τεκμαρτή δαπάνη αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ ανά 

μέτρο. 

Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ισχύει ο 

εξής τρόπος υπολογισμού της τεκμαρτής δαπάνης: 

 μέχρι και 7 μέτρα μήκος η τεκμαρτή δαπάνη ορίζεται στα 12.000 ευρώ,  

 από 7 μέτρα μέχρι και 10 μέτρα μήκος προστίθενται 3.000 ευρώ ανά 

επιπλέον μέτρο μήκους, 

 από 10 μέτρα μέχρι και 12 μέτρα μήκος προστίθενται 7.500 ευρώ ανά 

επιπλέον μέτρο μήκους  
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 Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1135/2010. 
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 Άρθρο 28 παρ. 1 περ. α του Ν. 4110/2013. 
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 από 12 μέτρα μέχρι 15 μέτρα μήκος προστίθενται 15.000 ευρώ ανά 

επιπλέον μέτρο μήκους,  

 από 15 μέτρα μέχρι 18 μέτρα μήκος προστίθενται 22.500 ευρώ ανά 

επιπλέον μέτρο μήκους,  

 από 18 μέτρα μέχρι 22 μέτρα μήκος προστίθενται 30.000 ευρώ ανά 

επιπλέον μέτρο μήκους και 

 από 22 μέτρα και άνω προστίθενται  50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο 

μήκους. 

Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης 

μειώνονται κατά ποσοστό 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 ως εξής: 

 κατά 15% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα από 5 έτη μέχρι και 10 έτη 

από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και  

 κατά 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα από πάνω από 10 έτη. 

Ο χρόνος παλαιότητας, υπολογίζεται από την πρώτη εγγραφή του σκάφους σε 

οποιοδήποτε νηολόγιο
60

. 

Ως προς τον τρόπο υπολογισμού του μήκους του σκάφους, αυτό εξευρίσκεται 

λαμβάνοντας το μήκος της ευθείας  γραμμής που ενώνει τα πλέον απομακρυσμένα 

σημεία της πλώρης και της πρύμνης του. Εάν προκύψει μήκος, που δεν είναι 

ακέραιος αριθμός, τότε η αντικειμενική δαπάνη υπολογίζεται με βάση τον αμέσως 

επόμενο ακέραιο αριθμό μέτρων
61

. 

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, 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξής τους ως επαγγελματικά
62

. 
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 Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1207/1991. 
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 Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1110/1997. 
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 Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1042/1993.Για τη φορολογία πλοίων ισχύει ο Ν. 27/1975. 
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Ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν την αντικειμενική 

δαπάνη σκαφών αναψυχής, των οποίων την κυριότητα ή την κατοχή τους έχουν ΟΕ, 

ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Αστικές, κοινωνίες και κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις της 

περίπτωσης που αφορά τα αυτοκίνητα Ι.Χ., του ιδίου άρθρου 16 παρ. 1, όπως 

παραπάνω, στη σχετική αναφορά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για 

αυτοκίνητα,  αναλύθηκαν,  εκτός αυτών που αναφέρονται στην παλαιότητα των 

αυτοκινήτων, εφόσον για την παλαιότητα των σκαφών αναψυχής ισχύουν 

συγκεκριμένες διατάξεις ρητά οριζόμενες από το νόμο, οι οποίες επίσης αναλύθηκαν 

παραπάνω. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται πλέον 

ακινησία και για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσεως. Προκειμένου να αποδειχθεί 

ο χρόνος της ακινησίας, πρέπει κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, να 

συνυποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για τον ακριβή χρόνο 

διάρκειάς της, όπως ακριβώς καταχωρήθηκε στα σχετικά βιβλία που τηρεί η 

συγκεκριμένη αρχή. Άρα, βάσει αυτής της διάταξης, ο φορολογούμενος 

απαλλάσσεται από την αντικειμενική δαπάνη για το διάστημα εκείνο που το σκάφος 

βρισκόταν σε ακινησία
63

.   

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής όπως ίσχυε από την έναρξη 

ισχύος του Ν. 2238/94 

Στον Νόμο 2238/94, προσδιορίζεται και η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης 

για σκάφη αναψυχής από το 1994 μέχρι σήμερα. Η φιλοσοφία του προσδιορισμού σε 

γενικές γραμμές έχει παραμείνει η ίδια μέχρι και σήμερα, ενώ εξακολουθεί να 

βασίζεται στο μήκος του σκάφους. Διαφορές, ωστόσο, εντοπίζονται ως προς τη 

διαμόρφωση του ύψους της τεκμαρτής δαπάνης. Παρακάτω γίνεται μία παρουσίαση 

των αλλαγών που έχουν επέλθει στον προσδιορισμό της τεκμαρτής δαπάνης. 

Για ιδιωτικά μηχανοκίνητα σκάφη, ανοικτού τύπου ή μη, χωρίς χώρους 

ενδιαίτησης, έχουμε τα εξής: 
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 Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1135/2010. 
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  Πίνακας 5: Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη βάσει μήκους του σκάφους 

Μήκος 

σκάφους 

Από 

1/1/1994  

έως 

31/12/1995
64

 

Από 

1/1/1996 

Έως 

31/12/1996
65 

Από   

1/1/1997  

έως      

31/12/2001
66 

Από 

1/1/2002 

έως 

31/12/2002
67 

Από 

1/1/2003 

έως  

31/12/2009
68 

Έως 3 μέτρα 600.000 δρχ. 400.000 δρχ. 440.000 δρχ. 1290 ευρώ 2.600 ευρώ 

Από 3 μέτρα 

και άνω 

150.000 δρχ. 

ανά επιπλέον 

μέτρο 

200.000 

ανά επιπλέον 

μέτρο 

220.000 δρχ. 

ανά επιπλέον  

μέτρο 

640 ευρώ 

ανά 

επιπλέον 

μέτρο 

1.300 ευρώ 

ανά επιπλέον 

μέτρο 

 

Προκειμένου να υπολογίσουμε την τεκμαρτή δαπάνη για ιστιοφόρα ή 

μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, για τα προηγούμενα έτη, πρέπει 

να έχουμε υπόψη μας τις αλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το 1994 και 

μετά και οι οποίες  παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Πίνακας 6: Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη βάσει μήκους του σκάφους 

Μέτρα 

μήκους 

Από 

1/1/1994 – 

31/12/1995 

(δρχ.)
69 

Από 

1/1/1996 – 

31/12/1996 

(δρχ.)
70 

Από 

1/1/1997-

31/12/2001 

(δρχ.)
71 

Από 

1/1/2002 – 

31/12/2002 

(ευρώ)
72 

Από 

1/1/2003 – 

31/12/2010 

(ευρώ)
73 

Μέχρι 8 

μέτρα 

2.500.000 3.300.000 3.600.000 10.500 21.000 

Πάνω από 8 

έως 10 

4.500.000 5.900.000 6.500.000 19.000 38.000 

Πάνω από 10 

έως 12 

6.000.000 8.600.000 9.500.000 27.800 55.600 
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 Άρθρο 16 παρ.1 περ. ε υποπ. αα του Ν. 2238/1994. 
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 Άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 2459/1997. 
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 Άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 2579/1998. 
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 Άρθρο 9 παρ. 20 του Ν. 2948/2001. 
68

 Άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 3091/2002. 
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 Άρθρο 16 παρ. 1 περ. ε υποπερ. ββ του Ν. 2238/1994. 
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 Άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 2459/1997. 
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 Άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 2579/1998. 
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 Άρθρο 9 παρ. 29 του Ν. 2948/2001. 
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 Άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 3091/2002. 
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Πάνω από 12 

έως 14 

7.700.000 11.500.000 12.700.000 37.200 74.400 

Πάνω από 14 

έως 16 

10.000.000 14.700.000 16.200.000 47.500 95.000 

Πάνω από 16 

έως 18 

12.500.000 18.300.000 20.100.000 58.900 117.800 

Πάνω από 18 

έως 20 

15.000.000 22.400.000 24.600.000 72.100 144.200 

Πάνω από 20 

έως 22 

19.500.000 27.100.000 29.800.000 87.400 174.800 

Πάνω από 22 

έως 24 

25.000.000 32.500.000 35.800.000 105.000 210.000 

Πάνω από 24 

έως 26 

30.000.000 38.700.000 42.600.000 125.000 250.000 

Πάνω από 26 

έως 28  

36.000.000 45.800.000 50.400.000 147.900 295.800 

Πάνω από 28 

έως 30 

36.000.000 53.900.000 59.300.000 174.000 348.000 

Πάνω από 30 

έως 32 

36.000.000 63.100.000 69.400.000 203.600 407.200 

Πάνω από 32 36.000.000 70.500.000 77.600.000 227.700 455.400 

 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο νομοθέτης έχει ορίσει περιπτώσεις μείωσης 

της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης για το συγκεκριμένο τεκμήριο, οι οποίες όμως  έχουν 

διαφοροποιηθεί αρκετές φορές από την έναρξη ισχύος του νόμου. Οι μειώσεις αυτές, 

όπως ίσχυσαν στο παρελθόν με τις προηγούμενες φορολογικές διατάξεις, ορίζονται 

από τους εξής λόγους: 

 Παλαιότητα: Για όλα τα σκάφη αναψυχής η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται 

10% για παλαιότητα από 5 έως 10 χρόνια και 20% από πάνω από 10 χρόνια 

από το πρώτο έτος νηολόγησης του σκάφους, 

 Ναυταθλητικά σκάφη: ο νομοθέτης προβλέπει μείωση κατά 50% στην 

ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης για σκάφη που χρησιμοποιούνται για 

ναυταθλητικούς αγώνες.  

 Σκάφη αναψυχής που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και εξολοκλήρου από 

ξύλο: Στην περίπτωση που το σκάφος έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα και 

εξολοκλήρου από ξύλο, προβλέπεται μείωση 25% στο ετήσιο τεκμήριο 

δαπάνης διαβίωσης για το σκάφος αυτό. 
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 Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι τα ποσοστά μείωσης λόγω παλαιότητας 

παρέμειναν σταθερά από 1/1/1994 μέχρι 31/12/2010, οπότε και άλλαξαν όπως 

αναφέραμε παραπάνω. Επίσης, η μείωση για τα ναυταθλητικά σκάφη και σκάφη από 

ξύλο δεν υπήρχε καθόλου από την 1/1/1994 μέχρι 31/12/1998 αλλά ξεκίνησε να 

ισχύει από 1/1/1999 και μετά
74

. 

 Η διάταξη που αναφέρεται στην κατηγορία των σκαφών ως ναυταθλητικά 

σκάφη, ίσχυσε από 1/1/1999 μέχρι 31/12/2010. Από 1/1/2011 μέχρι σήμερα, οι 

σχετικές διατάξεις αναφέρονται σε ιστιοφόρα σκάφη, για τα οποία προβλέπεται 

μείωση της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία φτάνει το 50%2. 

 Όσον αφορά τα σκάφη που έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από ξύλο, η 

αρχική μείωση του 25% ίσχυε από 1/1/1999 έως 31/12/2010 και από 1/1/2011 

αυξήθηκε στο 50%
75

.  

 Επίσης,  ο νομοθέτης προσδιορίζει ότι σε περίπτωση ακινησίας του σκάφους, 

ο υπόχρεος επιβαρύνεται κανονικά το τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης, εν αντιθέσει με 

τα Ι.Χ. οχήματα, που σε περίπτωση ακινησίας, η περίοδος αυτή δεν λογίζεται στον 

προσδιορισμό του τεκμηρίου. Ακόμη και τα πρόσωπα, που έχουν στην κυριότητα ή 

την κατοχή τους σκάφος αναψυχής με ξένη σημαία, που όμως πλέει στα ελληνικά 

ύδατα, βαρύνονται με το σχετικό τεκμήριο. Αυτή η διάταξη ίσχυε μέχρι 31/12/20101.  

 Επίσης, ο νομοθέτης αναφέρει ότι σε περίπτωση που το σκάφος έχει 

ναυτολογημένο μόνιμο πλήρωμα, στην δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του 

πληρώματος πολλαπλασιασμένη με τον συντελεστή 2. Ο πολλαπλασιαστής δεν ισχύει 

πλέον. 

 

4.2.6 Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη για Αεροσκάφη και Ελικόπτερα 

 

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη αεροσκαφών όπως ισχύει σήμερα 

Τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης συμπεριλαμβάνουν και τα αεροσκάφη, ελικόπτερα  

και ανεμόπτερα  που μπορεί να έχει ο φορολογούμενος, η σύζυγος του ή τα πρόσωπα 

που τον βαρύνουν. Η σχετική διάταξη του νόμου, όπως ισχύει σήμερα, ορίζει την 

εξής επιβάρυνση για κάθε είδος αεροσκάφους: 

 Αεροσκάφη με κοινό κινητήρα, εσωτερικής καύσης και 

στροβιλοελικόπτερα, καθώς επίσης και για ελικόπτερα, στο ποσό των 
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65.000 ευρώ για τους πρώτους 150 ίππους, που προσαυξάνεται κατά 500 

ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους 150. 

 Για ανεμόπτερα το ποσό των 8.000 ευρώ, 

 Για αεριοπροωθούμενα αεροσκάφη, τύπου JET, στο ποσό των 200 ευρώ 

για κάθε λίμπρα ώθησης.  

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

υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ' αριθμ. 

Δ2/26314/8802/27.7.2010 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
76

. 

Πλέον, ο νόμος ορίζει ότι, για τα αεροσκάφη ισχύει ακριβώς ό,τι ισχύει και 

στην περίπτωση των αυτοκινήτων Ι.Χ., εκτός από την ακινησία, η οποία δεν 

αναγνωρίζεται ως λόγος περιορισμού της αντικειμενικής δαπάνης, καθώς  και της 

παλαιότητας, η οποία δεν λαμβάνεται επίσης διόλου, ως λόγος μείωσης της 

αντικειμενικής δαπάνης.  

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη αεροσκαφών όπως ίσχυε από την έναρξη ισχύος 

του Ν. 2238/94 

Για το συγκεκριμένο τεκμήριο πριν, αντικειμενική δαπάνη τώρα, ο νόμος έχει 

αλλάξει αρκετές φορές. Η πιο σημαντική μεταβολή  υπήρξε η ακύρωση της μείωσης 

της τεκμαρτής δαπάνης λόγω παλαιότητας. Η μείωση με βάση την παλαιότητα 

γινόταν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7: Μείωση της τεκμαρτής δαπάνης για αεροσκάφος και ελικόπτερο 

Χρονικό διάστημα Μείωση 

Πάνω από 5 έτη μέχρι 10 έτη 15% 

Πάνω από 10 έτη μέχρι 15 έτη 25% 

Πάνω από 15 έτη 40% 

 

 Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι, τα ανεμόπτερα δεν είχαν τεκμήρια 

δαπανών διαβίωσης παρά μόνον τεκμήριο αγοράς. Αυτές οι διατάξεις ίσχυαν από 1-

1-2003 μέχρι τις 31/10/2010
77

. 

Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά τα λοιπά ίσχυαν οι διατάξεις περί 

ΙΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με ρητή αναφορά του νόμου. 
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 Όπως είδαμε και προηγουμένως στα ισχύοντα σήμερα, από 1/1/2011 

καταργήθηκε η μείωση λόγω παλαιότητας αλλά και ο μη υπολογισμός των 

ανεμόπτερων στα τεκμήρια διαβίωσης. 

 

4.2.7 Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη για Πισίνα 

 

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για πισίνα όπως ισχύει σήμερα 

Ο Ν.2238/94 συμπεριλαμβάνει και την ιδιοκτησία πισίνας για τον προσδιορισμό των 

τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης και υπολογίζεται με βάση το ύψος των ετήσιων 

δαπανών συντήρησης και χρήσης της πισίνας που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες 

του ιδίου και της οικογένειας του. Ο υπολογισμός της τεκμαρτής αυτής δαπάνης 

εξαρτάται από το εμβαδό της πισίνας και από το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Σε 

περίπτωση που η πισίνα είναι εξωτερική, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη υπολογίζεται 

στα 160 ευρώ/τ.μ. για εμβαδό πισίνας μέχρι 60τ.μ. και 320 ευρώ/τ.μ. για εμβαδό 

πισίνας άνω των 60τ.μ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώσει εσωτερική 

δεξαμενή κολύμβησης, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για την πισίνα αυτή διπλασιάζεται. 

 Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η 

ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης προκύπτει για τον κάθε ιδιοκτήτη κατοικίας 

ξεχωριστά και με βάση τον επιμερισμό που γίνεται σύμφωνα με τα χιλιοστά που 

αντιστοιχούν στην ιδιοκτησία του καθενός στο οικόπεδο
78

.  

Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη πισίνας όπως ίσχυσε παλαιότερα 

 Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για πισίνα έχει επίσης αλλάξει. Οι αλλαγές έχουν 

γίνει κυρίως στον τρόπο υπολογισμού της τεκμαρτής δαπάνης για το συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τις 31/12/2002 ίσχυε ο εξής 

προσδιορισμός της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης: 

Πίνακας 8: Προσδιορισμός τεκμαρτής δαπάνης πισίνας (1/1- 31/12/2002)
79

 

Επιφάνεια πισίνας (σε τ.μ.) 
Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης 

Εξωτερική πισίνα Εσωτερική πισίνα 

Από 25 μέχρι 60 5.800 8.700 

Πάνω από 60 έως 120 14.600 21.900 

Πάνω από 120 23.400 35.100 
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 Επίσης από 1/1/2003 ο προσδιορισμός της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης 

για πισίνα άλλαξε και τα ποσά διπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν όπως 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 9: Προσδιορισμός τεκμαρτής δαπάνης πισίνας (1/1/2003 - 31/12/2011)
80

 

Επιφάνεια πισίνας (σε τ.μ.) 
Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης 

Εξωτερική πισίνα Εσωτερική πισίνα 

Από 25 μέχρι 60 11.600 17.400 

Πάνω από 60 έως 120 29.200 43.800 

Πάνω από 120 46.800 70.200 

 

 Πρέπει να προσθέσουμε ότι η χρήση πισίνας κάτω των 25τ.μ. δεν θεωρούνταν 

τεκμήριο, ενώ η προσαύξηση του τεκμηρίου για εσωτερική πισίνα ήταν 50% (σήμερα 

διπλασιάζεται). 

 Το συγκεκριμένο τεκμήριο, πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν τέθηκε από την 

αρχή του Ν. 2238/1994, παρά ίσχυσε για πρώτη φορά από 1-1-1998
81

. 

 

4.2.8 Προσδιορισμός Ελάχιστης Ετήσιας Τεκμαρτής Δαπάνης 

 

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του 

φορολογούμενου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 

ευρώ για τους συζύγους, που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται 

πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η συγκεκριμένη διάταξη, ισχύει από 1/1/2012 κι 

εντεύθεν
82

. 

 

4.3  Διατάξεις που έχουν Ακυρωθεί Πλήρως 
 

Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές αλλαγές στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 

2238/94, πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που έχουν 

ακυρωθεί πλήρως.  

 Αυτές οι περιπτώσεις παρουσιάζονται παρακάτω. 
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4.3.1 Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη Δίτροχου ή Τρίτροχου 

 

Βάσει της συγκεκριμένης περίπτωσης, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για δίτροχο ή 

τρίτροχο όχημα, υπολογίζεται με βάση τον κυβισμό του οχήματος και υπολογίζεται 

στα 2.900 ευρώ για τα πρώτα 500 κυβικά εκατοστά του οχήματος, η οποία 

προσαυξάνεται κατά 580 ευρώ για κάθε 100 κυβικά εκατοστά πέραν των 500 

κυβικών εκατοστών. Οι διατάξεις για τα αυτοκίνητα Ι.Χ. είχαν ισχύ και για την 

συγκεκριμένη περίπτωση. 

 Η συγκεκριμένη περίπτωση καταργήθηκε και δεν έχει ισχύ για αγορές που 

πραγματοποιούνται και εισοδήματα που αποκτώνται μετά τις 1/1/2003
83

. 

 

4.3.2 Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη για Προσωπικό 

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση συμπεριλαμβάνονταν οι οικιακοί βοηθοί, οι οδηγοί 

αυτοκινήτων, δάσκαλοι και το λοιπό προσωπικό, των οποίων η ετήσια δαπάνη 

προσαυξάνεται με τον συντελεστή 2. Εξαιρείται η περίπτωση που ο φορολογούμενος 

παρουσίαζε αναπηρία άνω του 67% ή είχε ηλικία άνω των 65 ετών και απασχολούσε 

έναν οικιακό βοηθό.   

 Η περίπτωση αυτή καταργήθηκε και δεν έχει ισχύ, για αγορές που 

πραγματοποιούνται και εισοδήματα που αποκτώνται μετά τις 1/1/2003
84

. 

 

4.4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάσαμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2238/94 όπως 

ισχύουν σήμερα αλλά και τις διατάξεις του νόμου αυτού όπως ίσχυαν παλαιότερα. 

 Μέσα από την παρουσίαση αυτή, έγινε αντιληπτό ότι τα τεκμήρια διαβίωσης 

έχουν αλλάξει πάρα πολλές φορές με αποτέλεσμα να έχουν διαφοροποιηθεί σε 

μεγάλο βαθμό από το 1994 μέχρι σήμερα. Σίγουρα, ο υπολογισμός των τεκμηρίων 

έπρεπε να αλλάξει λόγω της εισόδου της χώρας στη ζώνη του ευρώ αλλά οι τόσες 

αλλαγές δημιούργησαν μία πολυπλοκότητα. 

 Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει, είναι ότι μετά από μια 

περίοδο, κατά την οποία ο νομοθέτης έθεσε πολλά τεκμήρια εκτός ισχύος, σήμερα, 
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στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, παρακολουθούμε την επαναφορά 

τεκμηρίων που ίσχυσαν κατά το παρελθόν και καταργήθηκαν, αλλά και θέσπιση 

νέων, τώρα πλέον αντικειμενικών δαπανών, προκαλώντας έτσι κλίμα σύγχυσης και 

ανασφάλειας στους φορολογούμενους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

 

5 .1 Ερμηνεία και Ανάλυση του Άρθρου 17 
 

Οι δαπάνες ή τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι, σύμφωνα με το 

άρθρο 17 του Ν. 2238/94, τα ποσά που κατέβαλε πραγματικά ο φορολογούμενος, η 

σύζυγος του και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, προκειμένου να αποκτήσουν τα 

περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο 16 του Ν. 2238/1994 και τα 

οποία αναπτύξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

Το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή άλλως πόθεν έσχες, αφορά 

μόνον φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα
85

, καθώς επίσης μόνο μόνιμους κατοίκους 

Ελλάδας, οι οποίοι υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις εισοδήματος στις 

Δ.Ο.Υ. και όχι ομογενείς ή μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και άτομα που 

υποβάλλουν δηλώσεις στην χώρα όπου κατοικούν, στο εξωτερικό
86

.   

Αν κάτοικος Ελλάδας, αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και 

στην περίπτωση που αγοραστεί από το εξωτερικό, λαμβάνεται υπόψη και το τίμημα 

που καταβλήθηκε για την αγορά αυτού του περιουσιακού στοιχείου.  

Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή το πόθεν έσχες, 

αφορούν τις εξής δαπάνες: 

- Δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ, τύπου 

JEEP καθώς επίσης δίτροχου ή τρίτροχου 

- Δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση  πλοίων αναψυχής και 

λοιπών σκαφών αναψυχής, αλλά και αεροσκαφών 

- Δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση  κινητών αντικειμένων 

μεγάλης αξίας άνω των 10.000 ευρώ σύμφωνα με ρητή αναφορά στο 

κείμενο του νόμου 

-
 Δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση  ακινήτων, ανέγερση 

οικοδομών αλλά και κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης (έχει 
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ανασταλεί μέχρι 31/12/2013 και πρόκειται να ισχύσει εκ νέου από 

1/1/2014)
87 

- Χορήγηση δανείων 

- Δαπάνες για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες ποσών άνω των 300 

ευρώ 

- Δαπάνες για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο νομοθέτης ορίζει ότι πρέπει να δικαιολογηθούν 

δαπάνες μεγάλης χρηματικής αξίας. Παρακάτω, θα γίνει ανάλυση κάθε τεκμηρίου 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που ισχύει σήμερα, ενώ στην συνέχεια θα γίνει 

παρουσίαση των περιπτώσεων που δεν ισχύουν σήμερα.   

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, μπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση που αφορά την 

αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων, των σχετικών με τις δαπάνες αγοράς και 

ανέγερσης ακινήτου, αναστολή η οποία αρχικά τέθηκε μέχρι 31/12/2012, στη 

συνέχεια παρατάθηκε μέχρι 31/12/2013 και θα αρχίσει εκ νέου να ισχύει ως 

αντικειμενική δαπάνη, από 1/1/2014. Η αναστολή αυτή, παραχωρήθηκε με το 

αιτιολογικό της προσπάθειας για τόνωση της οικονομίας στον τομέα που αφορά την 

αγορά ακινήτων, οπότε δεν πρόκειται για πλήρη ακύρωση της τεκμαρτής αυτής 

δαπάνης παρά για προσωρινή της παύση. Η αναστολή αυτή, ήρθε μετά από ένα 

χρονικό διάστημα, μικρής βέβαια διάρκειας, κατά το οποίο καταργήθηκε πλήρως, 

ακόμη κι αυτή η απαλλαγή από το τεκμήριο για αγορά ή ανέγερση πρώτης 

κατοικίας
88

. 

 

 

5.2 Περιπτώσεις που Ισχύουν Σήμερα 
 

Το άρθρο ισχύει, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 και στη 

συνέχεια, από τους νόμους 3943/2011 και Ν. 4024/2011, και περιλαμβάνει τις 

παρακάτω περιπτώσεις. 
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 Άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3899/2010 
88

 Αρχικά, με το άρθρο 3 παρ. 4 περ. β του Ν. 3842/2010, καταργήθηκε η απαλλαγή από το τεκμήριο 

για αγορά πρώτης κατοικίας, από 23-4-2010, ημερομηνία έναρξης ισχύος του συγκεκριμένου νόμου, 

στη συνέχεια με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3899/2010 ανεστάλει η κατάργηση από 17/12/2010, οπότε 

τέθηκε σε ισχύ ο συγκεκριμένος νόμος και μέχρι 31/12/2012 αρχικά, ενώ με νεώτερη εγκύκλιο 

παρατάθηκε μέχρι 31/12/2013, η εφαρμογή της αντικειμενικής δαπάνης αγοράς ή ανέγερσης 

οποιουδήποτε ακινήτου. 
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5.2.1 Δαπάνη για Αγορά ή Leasing Αυτοκινήτου Ι.Χ. και Άλλων Οχημάτων 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 2238/94, η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση 

(leasing) αυτοκινήτου Ι.Χ., Δ.Χ.
89

, τύπου JEEP ή δίτροχου ή τρίτροχου αποτελεί 

ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του ιδίου, της οικογένειας του και των προσώπων που τον 

βαρύνουν.  

 Οι μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα, εμπίπτουν στις διατάξεις περί 

τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αλλά δεν θεωρούνται τεκμήριο 

διαβίωσης. Τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, εμπίπτουν στις διατάξεις περί 

πόθεν έσχες, ανεξάρτητα από τον κυβισμό τους. Ως αξία του οχήματος ορίζεται αυτή 

που έχει πραγματικά καταβληθεί. 

 Με τη δαπάνη απόκτησης, βαρύνονται και οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος 

που απέκτησαν ΕΙΧ αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της κυκλοφορίας 

του,  ακόμη κι αν η δαπάνη της αγοράς του καταβλήθηκε στο εξωτερικό
90

. 

 Στην περίπτωση που ομογενής, αποφασίσει να μετακινηθεί μόνιμα στην 

Ελλάδα και μεταφέρει μαζί του το αυτοκίνητό του, το οποίο έχει αγοράσει στην 

αλλοδαπή, τότε ως τεκμήριο απόκτησης θεωρείται οποιαδήποτε δαπάνη χρειάστηκε 

να καταβάλει ο φορολογούμενος, ώστε να κυκλοφορήσει το όχημα του εντός της 

Ελλάδας (δασμοί, τέλη κυκλοφορίας, απόκτηση ελληνικών πινακίδων κ.α.). 

 Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αγοράσει ένα όχημα με δόσεις, κάθε 

χρόνο θα υπολογίζεται το ποσό των δόσεων που έχει καταβάλει ο φορολογούμενος, 

ως τεκμήριο αγοράς του οχήματος
91

.  

 Στην περίπτωση που υπάρξει αγοραπωλησία μεταχειρισμένου οχήματος 

μεταξύ ιδιωτών, τότε μαζί με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να 

συνυποβληθούν και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 από τον αγοραστή και τον 

πωλητή στις οποίες να αναγράφονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία 

της αγοραπωλησίας και το ποσό που καταβλήθηκε για την μεταβίβαση του 

οχήματος
92

.   

 Επίσης, για τη διαμόρφωση της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, λαμβάνονται 

υπόψη τα χρηματικά ποσά που δαπανώνται για την αγορά δίτροχων ή τρίτροχων 

οχημάτων αγοραζόμενων στην Ελλάδα. 
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 Δημοσίας χρήσεως όχημα 
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 Σχετική έγγραφο 1021533/333/31.3.1998 
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 Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1238/1994 
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 Σχετικό έγγραφο1025196/650/Α0012/1..2004 
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5.2.2. Δαπάνη για Αγορά ή Χρηματοδοτική Μίσθωση Σκαφών Αναψυχής, 

Αεροσκαφών, Κινητών Πραγμάτων κ.α. 

 

Ως στοιχείο αντικειμενικής δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, θεωρείται 

και το τίμημα που καταβλήθηκε για την αγορά σκάφους, πλοίου αναψυχής, 

αεροσκάφους και άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων μεγάλης όμως αξίας. Στη 

δαπάνη εμπίπτουν και τα έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν και τα οποία 

επιβαρύνουν την κτήση των πραγμάτων αυτών, όπως για παράδειγμα, φόροι, τέλη, 

δασμοί, εκτελωνιστικά, μεσιτείες και άλλα ποσά τα οποία δαπανώνται από τον 

φορολογούμενο για την απόκτησή τους. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα  

στοιχεία αυτά, έχει αγοραστεί με δόσεις, τότε ως αξία της ετήσιας αντικειμενικής 

δαπάνης απόκτησης, λογίζεται το ποσό που δαπανάται από το φορολογούμενο με 

δόσεις ανά έτος, συν τα ετήσια έξοδα που επιβαρύνουν την κτήση του στοιχείου 

αυτού. Ακόμη κι αν η αγορά κινητού αντικειμένου μεγάλης αξίας, πραγματοποιηθεί 

στο εξωτερικό, η σχετική δαπάνη λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας 

της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης
93

.  

 Πρέπει να αναφέρουμε ότι, στον όρο αεροσκάφη συμπεριλαμβάνονται και τα 

ελικόπτερα και τα ανεμόπτερα, ενώ στην έννοια του σκάφους αναψυχής 

συμπεριλαμβάνεται και το JET SKI
94

.  

 Η δαπάνη για αγορά βάρκας με κουπιά, λαμβάνεται υπόψη στον 

προσδιορισμό του πόθεν έσχες, αλλά όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

εξαιρείται από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης. 

 Η συγκεκριμένη παράγραφος έχει ομαδοποιήσει τα Ι.Χ. αυτοκίνητα με τα 

σκάφη αναψυχής και τα αεροσκάφη. 

  Επιπλέον στην ίδια ομάδα, ο νομοθέτης περιέλαβε και τα κινητά πράγματα 

μεγάλης αξίας. Ως τέτοια, χαρακτηρίζονται τα κινητά των οποίων η αξία υπερβαίνει 

το ποσό των 10.000 ευρώ
95

 και μπορεί να είναι είτε κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι, έργα 

τέχνης, χειροποίητα χαλιά, γραμματόσημα, κ.ά. . Η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρει,  

ότι αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα μέλη της οικογενείας που τον 

βαρύνουν, έχουν αγοράσει περισσότερα από ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα ως 

κινητά πράγματα μεγάλης αξίας, τα οποία, από μόνα τους δεν έχουν την θεσπιζόμενη 

                                                           
93

 Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1238/1994 
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 Βλ. σχετ. ΠΟΛ 1003/1994 
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 Άρθρο 3 παρ. 4 περ. α΄ του Ν. 3842/2010.Εκ παραδρομής ο νομοθέτης στο γ΄ εδάφιο δεν αύξησε το 

ποσό σε 10.000 ευρώ όπως στο β΄ εδάφιο. 
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αξία, ωστόσο, αν λαμβάνοντάς τα σαν σύνολο, η αξία τους υπερβεί το ποσό των 

10.000 ευρώ, τότε λαμβάνονται υπόψη για την ετήσια αντικειμενική δαπάνη. 

 Για παράδειγμα, έστω ότι ο φορολογούμενος, αγόρασε στο τρέχον οικονομικό 

έτος, έναν πίνακα αξίας 9.500 ευρώ αλλά δεν αγοράστηκε κανένα άλλο κινητό 

αντικείμενο μεγάλης αξίας. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη δεν θεωρείται στοιχείο 

αντικειμενικής δαπάνης περιουσιακών στοιχείων. Αν όμως, στο ίδιο οικονομικό έτος, 

ο φορολογούμενος αγόρασε τον ίδιο πίνακα αλλά και ένα χειροποίητο χαλί αξίας 

3.000 ευρώ, τότε θεωρούνται ως σύνολο και η συνολική τους αξία, λαμβάνεται 

υπόψη, ως ένα στοιχείο αντικειμενικής δαπάνης περιουσιακών στοιχείων. Βασική 

προϋπόθεση για να θεωρηθούν ως ένα σύνολο, είναι οι αγορές να έγιναν στο ίδιο 

οικονομικό έτος και όχι σε διαφορετικό. Στο τελευταίο παράδειγμα, αν ο 

φορολογούμενος έχει αγοράσει τον πίνακα. το οικονομικό έτος 2011 και το 

χειροποίητο χαλί εντός του οικονομικού έτους 2012, τότε δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ως ένα σύνολο. Ακόμη και αν η αγορά των κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας, 

πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, εφόσον υπερβαίνει την τεθείσα αξία, λαμβάνεται 

υπόψη για την ετήσια αντικειμενική δαπάνη.  

 Από την διάταξη αυτή, εξαιρούνται τα ποσά που καταβάλλονται για την 

αγορά περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της εμπορικής ή 

επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου, και οι αγορές γίνονται για την 

άσκηση της επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος του, με εξαίρεση την 

περίπτωση κατά την οποία αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται από φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών ή κρατών με 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς
96

.  

 Επίσης, εξαιρούνται και οι επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων
97

. 

 

5.2.3 Αγορά ή Χρονομεριστική ή Χρηματοδοτική Μίσθωση Ακινήτων ή 

Ανέγερση Οικοδομών ή Κατασκευή Δεξαμενής Κολύμβησης 

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνονται ως ποσά δαπάνης απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, της συζύγου ή των προσώπων που τον 

βαρύνουν, τα ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για την αγορά ή την 
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 Άρθρο 51Β του Ν, 2238/1994, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 78&1 του Ν. 3842/2010 και ισχύει 

σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου και νόμου, από 1-1-2010 
97

 Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1113/1998 
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χρονομεριστική
98

 ή τη χρηματοδοτική
99

 μίσθωση ακινήτων, για την ανέγερση 

οικοδομών ή για την κατασκευή πισίνας. 

Το τίμημα, σύμφωνα με τη διάταξη, είναι αυτό που προσδιορίζεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, το οποίο αναφέρεται στον τρόπο 

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Αν η αξία που θα προκύψει με αυτόν τον 

τρόπο, είναι μικρότερη από το συμβόλαιο πώλησης, λαμβάνεται η αξία του 

συμβολαίου και σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται η μεγαλύτερη αξία. Ως προς τις 

περιοχές, όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, 

για τον προσδιορισμό της δαπάνης, λαμβάνονται υπόψη: 

Α) το τίμημα στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια και 

Β) η διαφορά μεταξύ τιμήματος ή  αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε 

και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ισχύουν στο ΦΜΑ. 

Για το σχηματισμό της συνολικής αξίας της δαπάνης για την περίπτωση αυτή, 

αθροίζονται όλα τα ποσά που δαπανώνται προκειμένου να αποκτηθεί το 

συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή τα έξοδα συμβολαίου, αμοιβή 

συμβολαιογράφου, δικηγόρου, φόρος μεταβίβασης, μεσιτικά και γενικότερα κάθε 

δαπάνη που αφορά την απόκτηση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με το άρθρο  3 παρ.4 περ. β΄ του Ν. 3842/2010, 

καταργήθηκε η απαλλαγή  από το τεκμήριο της δαπάνης, για την αγορά ή την 

ανέγερση πρώτης κατοικίας, με έναρξη ισχύος της κατάργησης, την 2-4-2010. 

Ωστόσο με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3899/2010, ανεστάλει η εφαρμογή της 

συγκεκριμένης διάταξης, ώστε να μην αποτελεί τεκμήριο, η δαπάνη για την αγορά ή 

την ανέγερση οποιασδήποτε κατοικίας ή οποιουδήποτε γενικά ακινήτου, μέχρι την 

31-12-2013
100

. 

Είναι χρήσιμο, να αναφέρουμε  κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερης σημασίας, 

όπου λαμβάνεται υπόψη η αξία της αγοράς ή της ανέγερσης ή της χρηματοδοτικής ή 

της χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτων, ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων: 

α) Η αξία μεταβίβασης ακινήτων υπό εκκαθάριση ΑΕ, προς τους μετόχους της  
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 Άρθρο 1 του Ν. 1652/1986 
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 Άρθρο 1 του Ν. 1665/1986 
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 Σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1135/2010 
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β) Η δαπάνη απόκτησης της ψιλής κυριότητας ακινήτου από ανήλικο τέκνο 

του οποίου η επικαρπία αγοράστηκε από τους γονείς, θεωρείται δε ως δαπάνη του 

γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα 

γ) Η ανέγερση ακινήτου από τον μισθωτή με δικές του δαπάνες σε έδαφος που 

ανήκει σε τρίτο, βαρύνει τον ίδιο 

ε) Η δαπάνη αγοράς ή κατασκευής κτιριακού εξοπλισμού από ατομικές 

επιχειρήσεις ή από αγρότες
101

 

στ) Το ποσό που δαπανήθηκε ως μίσθωμα κατά τη σύνταξη της σύμβασης της 

χρονομεριστικής μίσθωσης μαζί με τα συμβολαιογραφικά έξοδα καθώς και τα ποσά 

που καταβάλλονται κάθε έτος 

ζ) Όταν ο οικοπεδούχος λάβει τα διαμερίσματα από την αντιπαροχή που 

έδωσε σε εργολάβο, καταβάλλει το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο κόστος των 

διαμερισμάτων που του αναλογούν και τα οποία παραλαμβάνει με το δελτίο 

παράδοσης κτισμάτων. Αυτό το ποσό αποτελεί δαπάνη απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων  

η) Όταν αποκτάται ακίνητο από αναγκαστικό πλειστηριασμό, λαμβάνεται 

υπόψη ως δαπάνη, το ποσό του εκπλειστηριάσματος καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

ποσό που δαπανήθηκε γι΄ αυτή την απόκτηση
102

 

θ) Το ποσό του τιμήματος προσκύρωσης οικοπέδου λόγω ρυμοτομίας 

αποτελεί δαπάνη. 

Θα αναφέρουμε επίσης, περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που 

δεν αποτελούν τεκμήριο: 

α) Η αγορά ακινήτου από εταιρία
103

 

β) Η αγορά επιχειρήσεων ή η σύσταση ή η αύξηση κεφαλαίου εταιρίας 

γενικώς 

γ) Τα μέλη Ο.Ε., με αντικείμενο εργασιών την ανέγερση οικοδομών, όταν η 

ο.ε. αγοράζει οικόπεδα προς ανέγερση
104

 

δ) Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από επαναπατριζόμενα κεφάλαια του 

άρθρου 18 του Ν.3842/2010 και του άρθρου 38&6 του Ν. 3259/2004 
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 Σχετ. έγγρ. 1092198/2124/Α0012/21.2.2007 
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 Σχετ. εγκ. ΠΟΛ 1197/1995 
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 Σχετ. έγγρ. 1104123/1824/Α0012/17.10.2008 
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 Σχετ. έγγρ. 1015994/287/Α0012/27.2.2007 
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ε) Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από κατοίκους αλλοδαπής, ομογενείς 

ή όχι, που υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις στη χώρα τους στο εξωτερικό
105

 

στ) Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα από αλλοδαπά νομικά πρόσωπα (offsore)  

ζ) Τα ποσά που καταβάλλονται σε μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing) πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης
106

. 

Επίσης, δεν αποτελούν τεκμήριο και δεν λαμβάνονται υπόψη ως δαπάνες 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά που καταβάλλει ο φορολογούμενος για 

τη σύσταση ΑΕ, καθώς και τα ποσά που δαπανά για τη συμμετοχή του στην αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ
107

. 

 

5.2.4 Χορήγηση Δανείων προς Οποιονδήποτε 

 

Η νέα διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γενικεύει τη δαπάνη αυτή και δείχνει 

τη βούληση του νομοθέτη, να συμπεριλάβει ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων, οποιοδήποτε δάνειο χορηγείται από τον φορολογούμενο προς 

οποιονδήποτε, χωρίς να προβλέπεται κάποια περίπτωση εξαίρεσης  όπως συνέβαινε 

στην αντικατασταθείσα διάταξη. 

Έτσι, παύει η απαλλαγή που κατά ρητή αναφορά του νόμου, ίσχυε για τη 

χορήγηση δανείων των μελών ή των μετόχων προς τις εταιρίες στις οποίες μετέχουν. 

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται και οι 

περιπτώσεις χορήγησης χρηματικών διευκολύνσεων προς τα παραπάνω νομικά 

πρόσωπα, από τους μετόχους ή τα μέλη τους, δηλαδή δεν απαλλάσσονται από τη 

δαπάνη, ενώ αντίθετα απαλλάσσονται από τη δαπάνη αυτή, τα ομολογιακά δάνεια 

που εκδίδουν οι επιχειρήσεις
108

. 

 

5.2.5 Δωρεές, Γονικές Παροχές και Χορηγίες Χρηματικών Ποσών 

 

Σύμφωνα με τον Ν. 2238/94, τα χρηματικά ποσά δωρεών, γονικών παροχών και 

χορηγιών που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ, λογίζονται ως ετήσια 

αντικειμενική δαπάνη, ανεξάρτητα από το αν έγιναν στο ίδιο ή σε διαφορετικό 

πρόσωπο. Το όριο των 300 ευρώ, ισχύει χωριστά για κάθε σύζυγο και αν το εισόδημα 
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 Σχετ. εγκ. ΠΟΛ 1207/1991 
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του συζύγου που έκανε την δωρεά ή γονική παροχή, δεν αρκεί για να καλύψει τη 

συνολική δαπάνη, τότε αυτή καλύπτεται από το οικογενειακό εισόδημα
109

.    

Από το συγκεκριμένο τεκμήριο, εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις που 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Δωρεές προς το Δημόσιο: Στον όρο Δημόσιο συμπεριλαμβάνονται και οι 

Δήμοι, ΑΕΙ, ΤΕΙ και νοσοκομεία τα οποία λογίζονται ως Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) και λαμβάνουν επιχορήγηση από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, καθώς επίσης και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και τα ιδιωτικά 

προνοιακά ιδρύματα των οποίων οι προϋπολογισμοί επιχορηγούνται 

τουλάχιστον κατά 70% μέσω του κρατικού προϋπολογισμού
110

. 

 Δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα: Ομοίως, εξαιρούνται οι δωρεές προς 

ημεδαπή ιδιωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί με βασικό σκοπό την 

κοινωφελή δράση ενώ ταυτόχρονα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Συμπεριλαμβάνονται και τα ιδιωτικά ιδρύματα των οποίων το αντικείμενο 

είναι η εξέλιξη του πολιτισμού
111

.  

Ως δικαιολογητικό για την απόδειξη της ετήσιας δαπάνης για δωρεές ή 

γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών πάνω από το όριο των 300 ευρώ 

ετησίως, πρέπει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, να συνυποβληθεί 

φωτοαντίγραφο της σχετικής δήλωσης δωρεάς  ή γονικής παροχής, που έχει 

κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ., ή διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του 

ποσού η οποία εκδίδεται από τον δωρεοδόχο και οπωσδήποτε κατάσταση με τα 

στοιχεία του δωρητή, του δωρολήπτη και το ποσό για κάθε δωρεά ή χορηγία ή γονική 

παροχή
112

.  

  

5.2.6 Απόσβεση Δανείων ή Πιστώσεων Οποιασδήποτε Μορφής 

 

Στην κατηγορία αυτή, συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που δαπανώνται για την 

τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων ή χρεώσεων γενικά. Κατά ρητή 
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αναφορά του νόμου, στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται και τα ποσά των οικείων 

τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και τυχόν τόκοι υπερημερίας. 

Ως προς την δαπάνη που αφορά την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου το 

οποίο έχει ληφθεί για την αγορά ή την ανέγερση πρώτης κατοικίας, αυτή, σύμφωνα 

με τις νέες διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη κατά το σχηματισμό της αξίας της ετήσιας 

αντικειμενικής δαπάνης του φορολογουμένου. Συνεπώς, καταργήθηκε η απαλλαγή 

από το τεκμήριο των τόκων που καταβάλλονται για τα χρεολύσια δανείων που 

ελήφθησαν από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του ή τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, 

έστω κι αν αφορούν την αγορά ή την ανέγερση πρώτης κατοικίας. 

 Επίσης, τα ποσά που καταβάλλονται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση 

δανείων ή πιστώσεων κάθε μορφής από φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, 

ατομική επιχείρηση ή κοινωνία που ασχολούνται επαγγελματικά με την ανέγερση και 

πώληση οικοδομών, προκειμένου να αγοράσουν ή να ανεγείρουν οικοδομή, η οποία 

θα στεγάσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, λαμβάνονται υπόψη για το 

σχηματισμό της αξίας της αντικειμενικής δαπάνης, όπως επίσης και η 

τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που λαμβάνεται για την αγορά αυτοκινήτου ΕΔΧ, 

ΦΔΧ και ΦΙΧ ή για την αγορά πάγιου εξοπλισμού ατομικής επιχείρησης
113

. 

 Το ίδιο ισχύει και  για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων που ελήφθησαν 

για την αγορά εξοπλισμού γεωργικής επιχείρησης, καταργείται δηλαδή η απαλλαγή 

από το συγκεκριμένο τεκμήριο
114

, ενώ δεν αποτελεί τεκμήριο η αγορά πάγιου 

εξοπλισμού κάθε επιχείρησης, χωρίς τη λήψη δανείου κατά ρητή αναφορά του 

νόμου
115

. 

 

5.3 Περιπτώσεις που Έχουν Καταργηθεί και δεν Ισχύουν Σήμερα 
 

Από το 1994, αφότου ψηφίστηκε ο Ν. 2238/94 μέχρι σήμερα, έχουν γίνει πάρα 

πολλές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων, στα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο πόθεν έσχες αλλά και σε αυτά 

που εξαιρούνται. Παρακάτω θα γίνει μία παρουσίαση των αλλαγών που έχουν γίνει, 

αλλά  θα γίνει αναφορά και στις καταργηθείσες περιπτώσεις. 
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 Στην αρχική μορφή του ο νόμος, είχε ως τίτλο του άρθρου Τεκμήριο 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Προφανώς ο νομοθέτης, προέβλεψε την 

περίπτωση κατά την οποία, υπάρχει  αδυναμία προσδιορισμού του πραγματικού 

φορολογητέου εισοδήματος. Τότε προβλέπεται ο τεκμαρτός προσδιορισμός, με βάση 

κάποιες ενδείξεις, θεσπίζοντας ορισμένα κριτήρια για να διευκολυνθεί στην εύρεση 

της φορολογητέας ύλης, από όπου προκύπτει ένα ποσό το οποίο αποτελεί τη βάση 

επιβολής του φόρου. 

 Το άρθρο, λοιπόν, εκτός από την αλλαγή στον τίτλο του, έχει τις παρακάτω 

αλλαγές, όπως θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια:  

 

5.3.1 Δαπάνη Αγοράς Οχημάτων, Σκαφών Αναψυχής, Αεροπλάνων και Κινητών 

Περιουσιακών Στοιχείων Μεγάλης Αξίας 

 

Στην συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν τα οχήματα Ι.Χ., Δ.Χ., δίτροχα, τρίτροχα, 

πλοία και λοιπά σκάφη αναψυχής και κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας. Στην 

κατηγορία αυτή έχουν γίνει αλλαγές όσον αφορά την αξία των αντικειμένων αλλά και 

στις απαλλαγές από το συγκεκριμένο τεκμήριο.  

 Πιο συγκεκριμένα, για τα οικονομικά έτη 1991 και 1992, ως δαπάνη 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων λογίζονταν όλες οι αγορές οχημάτων (όλων των 

κατηγοριών) και κινητών αντικειμένων, άσχετα αν προορίζονταν για ιδιωτική ή 

επαγγελματική χρήση. Για τα οικονομικά έτη 1993 και 1994, εξαιρέθηκαν οι αγορές 

οχημάτων από επιχειρήσεις των οποίων το άμεσο αντικείμενο έχει σχέση με την 

αγορά των οχημάτων αυτών αλλά και οι αγορές εξοπλισμού από ελεύθερους 

επαγγελματίες και άτομα που έχουν ατομική επιχείρηση. Από το 1995 και μετά 

συνεχίζει να ισχύει το συγκεκριμένο μέτρο αλλά προσδιορίστηκε η αξία των κινητών 

αντικειμένων
116

. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 2002, η αξία της δαπάνης για αγορά των 

αντικειμένων αυτών, έπρεπε να ξεπερνά τις 3.000 ευρώ ώστε να λογίζονται ως 

τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
117

. Από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2010 η 

αξία των αγορών αυτών έπρεπε να ξεπερνά τις 5.000 ευρώ και από 1/1/2011 η αξία 

τους πρέπει να ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.  

 Όσον αφορά τις απαλλαγές, αρχικά (το 1991) δεν υπήρχε καμία εξαίρεση. 

Από το 1993 και έπειτα εξαιρέθηκαν οι αγορές κινητών αντικειμένων, αυτοκινήτων, 
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σκαφών αναψυχής, αεροπλάνων, κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας, από 

επιτηδευματίες των οποίων το αντικείμενο έχει άμεση σχέση με τις αγορές αυτές. 

Επίσης, εξαιρέθηκε ο εξοπλισμός για την αγροτική εκμετάλλευση αλλά όχι τα 

οχήματα (τρακτέρ κ.α.), που μπορεί να χρησιμοποιεί ο αγρότης.  

 Στην περίπτωση αυτή, συνεχίζει να ισχύει ότι οι αγορές πρέπει να γίνονται 

από φυσικά πρόσωπα και όχι νομικά
118

. 

 

5.3.2 Δαπάνη για Αγορά Επιχειρήσεων και Συναφείς Δραστηριότητες 

 

Πρόκειται για την περίπτωση β του άρθρου 17 του Ν. 2238/1994, η οποία 

καταργήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 3091/2002, από 1/1/2003. 

Η διάταξη που καταργήθηκε ήταν η εξής: «β) Αγορά επιχειρήσεων ή τη 

σύσταση ή την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη 

μορφή ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή την αγορά 

εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς», εννοείται ότι λαμβάνονται υπόψη για 

την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ατόμων 

που τον  βαρύνουν. 

 Αναλύοντας τη διάταξη αυτή, τα παρακάτω θεωρούνταν τεκμήρια απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων: 

 αγορά επιχειρήσεων 

 σύσταση επιχείρησης 

 αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική 

μορφή 

 αγορά εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικώς. 

 Εξαιρείται η αγορά ομολόγων του Δημοσίου ή τίτλων εταιριών, στις οποίες 

μετέχει το Δημόσιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 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 άλλου 

τίτλου που είναι διαπραγματεύσιμος στο Χρηματιστήριο. 

 Η συγκεκριμένη περίπτωση είχε ισχύ μόνο για το οικονομικό έτος 1992 και 

νομοθετήθηκε με το Ν. 2065/1992. Η εφαρμογή της ανεστάλη για τα έτη από το 1993 

έως και το 1995. Από το οικονομικό έτος 1996 ξεκίνησε πάλι να έχει εφαρμογή
119

. 

                                                           
118

 Σχετ. ΠΟΛ. 1094/1999 & έγγραφο1104123/1824/Α0012/17.10.2008 
119

 Βλ. σχετ. Κοψιαυτής, Ειδικά θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, 1997 



71 

 

 Εν συνεχεία, καταργήθηκε πάλι με το άρθρο 4, παράγραφος 10 του Ν. 

3091/2002 και για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2003
120

, και δεν τέθηκε 

σε ισχύ εκ νέου, ούτε με τη νέα τροποποίηση του συγκεκριμένου νόμου. 

 

5.3.3 Δαπάνη Αγοράς Ακινήτων Περιουσιακών Στοιχείων, Κατασκευή Πισίνας 

κ.α. 

 

Η περίπτωση γ, του άρθρου αυτού, αναλύθηκε παραπάνω, ως προς το τι ισχύει ακόμη 

και σήμερα. Τώρα, θα αναφερθούμε στις διατάξεις που καταργήθηκαν και στο τι 

ίσχυε, σε σχέση  με αυτές. 

 Με τις προηγούμενες διατάξεις, στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων, συνυπολογίζονταν οι αγορές ακινήτων (οικοπέδων, καταστημάτων, 

γραφείων, ο αέρας οικοδομών κ.α.), αλλά και η χρηματοδοτική μίσθωση αυτών 

(leasing). Η διάταξη αυτή, τέθηκε σε αναστολή εφαρμογής μέχρι  την 31/12/2013
121

, 

μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας, για τόνωση της αγοράς ακινήτων. 

Στην περίπτωση αυτή, για την αξία της δαπάνης, υπολογίζονται τα ακίνητα 

που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η αγορά γίνεται από φυσικά 

πρόσωπα και όχι νομικά πρόσωπα (εταιρίες). Ως τεκμήριο λογίζεται η αντικειμενική 

αξία του ακινήτου, αν αυτό βρίσκεται σε περιοχή στην οποία ισχύει το σύστημα 

υπολογισμού της αξίας των ακινήτων μέσω των αντικειμενικών αξιών. Σε περίπτωση 

που δεν βρίσκεται σε τέτοια περιοχή, η αξία του υπολογίζεται με βάση την αγοραία 

αξία του ακινήτου. Αν το ακίνητο αγοραστεί σε αξία μεγαλύτερη της αντικειμενικής, 

λογίζεται η αγοραία αξία ως τεκμήριο. Στην αξία του ακινήτου συμπεριλαμβάνονται 

και λοιπά έξοδα αγοράς του ακινήτου (φόρος μεταβίβασης, έξοδα συμβολαιογράφου, 

μεσιτείες και άλλα ανάλογα έξοδα). 

Στην περίπτωση που το ακίνητο αγοραστεί με δόσεις, τότε τεκμήριο αγοράς 

λογίζεται το ποσό της ετήσιας δόσης για την αγορά του ακινήτου. Στην περίπτωση 

που υπάρχει συνιδιοκτησία, τότε η δαπάνη κατανέμεται ανάμεσα στους ιδιοκτήτες με 

βάση το ποσοστό συμμετοχής.       

Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί αγορά ακινήτου κατά επικαρπία ή ψιλή 

κυριότητα από πέραν του ενός φορολογούμενου, τότε η δαπάνη αγοράς επιμερίζεται 
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στους φορολογούμενους αυτούς, ανάλογα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην 

φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.    

Ο νομοθέτης, στις προηγούμενες διατάξεις, προέβλεπε την περίπτωση αγοράς 

οικοπέδου,  από επιτηδευματίες οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με την 

ανέγερση και πώληση οικοδομών, όπου, τεκμήριο αποτελούσε η δαπάνη αγοράς του 

οικοπέδου, ενώ απαλλάσσονταν από την εφαρμογή του τεκμηρίου, οι δαπάνες 

ανέγερσης.
122

 

 Επίσης, στην προϊσχύουσα διάταξη δεν αποτελούσε τεκμήριο, το ποσό που 

δαπανήθηκε από τον φορολογούμενο για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου, 

που ελήφθη για την αγορά ή την ανέγερση Α΄ κατοικίας, καθώς και τα δάνεια που 

ελήφθησαν για αγορά εξοπλισμού γεωργικής επιχείρησης και για αγορά οικοπέδου 

από επιτηδευματίες, που ασχολούνται επαγγελματικά με την ανέγερση και πώληση 

οικοδομών. Η διάταξη αυτή, ίσχυε μέχρι την 31/12/2009.
123

  

Με τις προηγούμενες διατάξεις, η αγορά πρώτης κατοικίας απαλλάσσονταν 

από το τεκμήριο αγοράς ακινήτων, όταν αγοράζονταν από ενήλικο και το εμβαδό της 

δεν ξεπερνούσε τα 120τ.μ. Στην περίπτωση που η πρώτη κατοικία ξεπερνούσε τα 

120τ.μ., τεκμήριο θεωρούνταν, μόνο το επιπλέον εμβαδό του σπιτιού. Το ποσό που 

δαπανήθηκε για την αγορά του οικοπέδου στο οποίο κτίστηκε η πρώτη κατοικία 

αποτελεί ποσό τεκμαρτής δαπάνης, ενώ η δαπάνη κατασκευής της οικίας δεν 

αποτελεί τεκμήριο. 

Επιπρόσθετα, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να δικαιολογήσει μία αγορά 

οικίας, ως πρώτης κατοικίας όταν ο ίδιος, η σύζυγος και τα μέλη της οικογενείας που 

τον βαρύνουν, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, 

εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη κατοικία ή κατοικίες, μόνο στην 

περίπτωση που το συνολικό άθροισμα των κτισμάτων αυτών υπερβαίνει τα 70τ.μ. τα 

οποία προσαυξάνονται κατά 20τ.μ. για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά 

(προστατευόμενα τέκνα) και κατά 25τ.μ. για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα 

παιδιά. Η προσαύξηση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 10: Υπολογισμός αφορολόγητου εμβαδού 

Επιφάνεια Οικογενειακή κατάσταση 

Πάνω από 70τ.μ. Έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος ή χήρος 
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Πάνω από 90τ.μ. Έγγαμος με ένα παιδί 

Πάνω από 110τ.μ. Έγγαμος με δύο παιδία 

Πάνω από 135τ.μ. Έγγαμος με τρία παιδιά 

 

Προκειμένου να δοθεί το δικαίωμα της απαλλαγής από το τεκμήριο της Α΄ 

κατοικίας, θα έπρεπε, σύμφωνα με τις διατάξεις που ήδη δεν ισχύουν, να συντρέχουν 

κάποιες προϋποθέσεις: 

Η αγορά πρώτης κατοικίας να γίνεται από ενήλικο και όχι ανήλικο 

Η αγορά πρώτης κατοικίας να γίνεται κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας 

Το εμβαδό της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 120τ.μ. 

Στην περίπτωση ανέγερσης ολόκληρης οικοδομής ή την κατασκευή πισίνας, 

ως τεκμήριο λαμβάνεται το ποσό το οποίο δηλώνεται από τον φορολογούμενο το 

οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν πρόκειται να είναι 

μικρότερο από αυτό που αντικειμενικά θεωρείται ότι δαπανάται για την ανέγερση 

μίας οποιασδήποτε οικοδομής και προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια 

κατασκευής οικοδομών, για οικοδομές που η άδεια τους εκδόθηκε μετά την 

31/12/1994.  

Υπάρχει φυσικά και η περίπτωση, η οικοδομή να κατασκευαστεί σε οικόπεδο 

ιδιοκτησίας ανηλίκου, ο οποίος το έχει λάβει μέσω γονικής παροχής. Στην περίπτωση 

αυτή η δαπάνη ανέγερσης βαρύνει τον γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα.  

Από το μέτρο αυτό υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Αυτές είναι οι εξής: 

Η δαπάνη ανέγερσης οικοδομής να επιβαρύνει ατομική επιχείρηση η οποία 

έχει ως κύριο αντικείμενο την ανέγερση οικοδομών 

Η νεόδμητη οικοδομή να λογίζεται ως πρώτη κατοικία. 

Οι διατάξεις για την κατοικία ως τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων έχει αλλάξει αρκετές φορές. Σε σύντομο χρόνο θα επιχειρήσουμε να 

παραθέσουμε το τι ίσχυσε από παλιά μέχρι σήμερα για την αγορά ή ανέγερση 

κατοικίας. 

 Από το 1983 έως το 1991, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονταν για την 

αγορά ή ανέγερση κατοικίας, δεν θεωρούνταν τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων. Από το οικονομικό έτος 1992 έως το 1994  αποτελούσαν τεκμήριο. Για τα 

οικονομικά έτη 1994 και 1995 δεν ίσχυσε η συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ από το 

1996 έως το 1998 τα ακίνητα υπολογίζονταν στο πόθεν έσχες.  
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Από το 1998 και μετά έγιναν συγκεκριμένες αλλαγές. Αρχικά, η περίπτωση γ 

του άρθρου 17 αντικαταστήθηκε από το άρθρο 4, παράγραφος 11 του Ν. 2879/1998. 

Η αντικατασταθείσα διάταξη όριζε ως εξαίρεση την πρώτη κατοικία εμβαδού 120τ.μ. 

Αν το εμβαδό της πρώτης κατοικίας είναι μεγαλύτερο των 120τ.μ. τότε λαμβάνεται 

υπόψη το τεκμήριο για το επιπλέον εμβαδό. Επίσης, βάσει της διάταξης αυτής, 

εξαιρούνται οι δαπάνες ανέγερσης οικοδομών από επιχειρήσεις που είναι αυτό το 

κύριο αντικείμενό τους.  

Επίσης, το 2002 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ του 

άρθρου 17 με το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 3091/2002. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε 

όριζε ότι η επιφάνεια της κατοικίας προσαυξάνεται κατά 20τ.μ. για κάθε τέκνο που 

βαρύνει τον υπόχρεο. Αυτή η προσαύξηση γίνεται στην περίπτωση που ο υπόχρεος, ο 

άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τον βαρύνουν έχουν αγοράσει κατοικία ενώ έχουν 

ήδη κυριότητα σε άλλη οικία η οποία υπερβαίνει τα 70τ.μ.  

 

5.3.4 Χορήγηση Δανείων 

 

Στην συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχουν συγκεκριμένες υποκατηγορίες οι οποίες 

είναι οι εξής: 

Δάνεια προς εταιρίες 

Δάνεια γενικώς 

‘Άτυπα δάνεια προς επιχειρήσεις 

Δάνεια μετόχων σε Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) 

Οι συγκεκριμένες υποκατηγορίες αναλύονται παρακάτω. 

Δάνεια προς εταιρίες 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ του Ν. 2238/94, ως ετήσια 

τεκμαρτή δαπάνη λογίζονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον 

φορολογούμενο, τον έτερο σύζυγο ή τα μέλη της οικογένειας που τον βαρύνουν για 

χορήγηση δανείων στις εταιρίες που μετέχουν ως εταίροι ή προς την ατομική 

επιχείρηση με την μορφή προσωρινών καταθέσεων
124

. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ολόκληρο το ποσό του δανείου ή της κατάθεσης 

θεωρείται τεκμαρτή δαπάνη με κρίσιμο χρόνο το χρόνο της καταβολής. Ως δάνεια 

μπορούν να θεωρηθούν και οι προσωρινές διευκολύνσεις προς την εκάστοτε εταιρία. 

                                                           
124

 Βλ. σχετ. Λιόλιος Α., Τεκμήρια Δαπανών Διαβίωσης και Πόθεν Έσχες, 1998 
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Στην περίπτωση που η εταιρία τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. είναι εύκολη η 

διατύπωση του δανείου αυτού διότι πρέπει να γίνει η ανάλογη εγγραφή στα βιβλία 

αυτά. Το ίδιο προβλέπεται από τα άρθρα 5 και 6 του ΠΔ. 186/1992 για τις 

επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Πρώτης και Δεύτερης κατηγορίας. 

Δάνεια γενικά 

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του Ν. 2579/1998, τεκμήριο δαπάνης 

λογίζεται το δάνειο που χορηγεί ο φορολογούμενος προς οποιονδήποτε, τόσο σε 

φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις, το 

τεκμήριο δαπάνης ισχύει ακόμα και στις περιπτώσεις που εταίροι μίας εταιρίας 

χορηγούν δάνειο προς άλλη εταιρία στην οποία δεν μετέχουν. Η συγκεκριμένη 

περίπτωση ισχύει για δάνεια που χορηγήθηκαν από 1/1/19982. 

Με άλλα λόγια, ως τεκμήριο δαπάνης της περίπτωσης δ του άρθρου 17 του Ν. 

2238/94 θεωρείται η χορήγηση δανείου (ή προσωρινή διευκόλυνση ή προσωρινή 

κατάθεση), ανεξάρτητα από τη σχέση μεταξύ δανειστή και δανειζόμενου. 

Άτυπα δάνεια προς επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, σε κάθε έλεγχο που 

γίνεται σε βιβλία οποιασδήποτε εταιρίας τηρεί βιβλία Πρώτης και Δεύτερης 

Κατηγορίας, πρέπει να γίνεται έλεγχος για χορήγηση δανείων. Παρακάτω θα 

παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα για την συγκεκριμένη περίπτωση. 

Έστω ομόρρυθμη εταιρία που τηρεί βιβλία Β’ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με 

κεφάλαιο 30.000 ευρώ η οποία προχωρεί σε επένδυση πάγιου μηχανολογικού 

εξοπλισμού αξίας 200.000 ευρώ. Στην περίπτωση που δεν μεσολάβησε τραπεζικός 

δανεισμός ή δάνειο από οποιοδήποτε τραπεζικό οργανισμό, είναι φανερό ότι η αγορά 

έγινε μέσω δανεισμού που χορηγήθηκε από τους εταίρους. Για να υπολογίσουμε την 

τεκμαρτή δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο, αφαιρούμε το ποσό του υπάρχοντος 

κεφαλαίου (30.000 ευρώ). Άρα, το ποσό που θεωρείται ως δάνειο ισούται με 170.000 

ευρώ και διαμοιράζεται στους εταίρους, με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους. Αν, 

για παράδειγμα, οι εταίροι είναι τέσσερις, τότε, επειδή είναι ομόρρυθμη εταιρία, το 

ποσοστό συμμετοχής του καθενός είναι 25%, οπότε η τεκμαρτή δαπάνη για κάθε 

εταίρο είναι 42.500 ευρώ. 

Δάνεια μετόχων σε Α.Ε. 

Από 1/1/1998 εμπίπτουν στα τεκμήρια και τα δάνεια των μετόχων προς τις 

Α.Ε. στις οποίες είναι μέτοχοι, διότι ο νόμος αναφέρει συγκεκριμένα ότι υπάγονται 
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στην συγκεκριμένη κατηγορία τα δάνεια από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε. Άρα 

υπάγονται και τα δάνεια των μετόχων προς Ανώνυμες Εταιρίες ανεξάρτητα αν είναι 

μέτοχοι στις Α.Ε. προς τις οποίες γίνεται η δανειοδότηση. 

Η συγκεκριμένη περίπτωση, με όλες τις υποκατηγορίες,  ξεκίνησε να ισχύει 

ως περίπτωση δ του άρθρου 17 του Ν. 2238/94 και έκτοτε ίσχυε ανελλιπώς, εν 

αντιθέσει με άλλες διατάξεις που προσωρινά δεν ίσχυαν. Η κατηγορία αυτή όμως 

καταργήθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 10 του Ν. 3091/2002. Άρα για δάνεια, 

προσωρινές διευκολύνσεις και προσωρινές καταθέσεις που γίνονται από 1/1/2003 

μέχρι 31-12-2009, δεν ισχύει η περίπτωση αυτή δαπάνης απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι, και κατά το προϊσχύσαν δίκαιο, η 

χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε αποτελούσε τεκμήριο, εκτός των περιπτώσεων 

χορήγησης δανείων προς εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα μέλη ή τους 

μετόχους τους, οι οποίοι απαλλάσσονται του τεκμηρίου. 

Ωστόσο με το Ν. 3091/2002 καταργήθηκε το τεκμήριο χορήγησης δανείων 

προς οποιονδήποτε και επανήλθε με το Ν. 3220/2004, έχοντας ισχύ από 1/1/2003 και 

μετά, δηλαδή ουσιαστικά δεν καταργήθηκε. 

Από 1/1/1998 μέχρι 31/12/2002 λοιπόν, αν τα παραπάνω πρόσωπα  

χορηγούσαν δάνειο ή χρηματική διευκόλυνση ή προσωρινή κατάθεση στις ατομικές 

τους επιχειρήσεις ή στις εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες στις οποίες μετείχαν, τα 

ποσά που καταβάλλονταν από καθέναν είτε για σύσταση είτε για αύξηση του 

κεφαλαίου της επιχείρησης, αποτελούσε τεκμήριο για τον καθένα. 

Τέλος από 1/1/2003, η χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε αποτελεί 

τεκμήριο, εκτός των περιπτώσεων χορήγησης δανείων προς εταιρίες ή κοινοπραξίες ή 

κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους τους οι οποίοι απαλλάσσονται
125

. 

 

 

 

 

5.3.5 Δωρεές και Χορηγίες Χρηματικών Ποσών 

 

                                                           
125

 Βλ. σχετ. Δ. Σταματόπουλος- Α. Καραβοκύρης, Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων, 2009 
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Η συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία είναι η περίπτωση ε΄ του άρθρου 17 του 

Ν. 2248/94, όριζε ως τεκμαρτή δαπάνη τις δωρεές και χορηγίες οι οποίες πρέπει να 

υπερβαίνουν τις 100.000 δραχμές. Αρχικά, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4, 

παράγραφος 11 του Ν. 2579/1998, και είχε ισχύ για δαπάνες που πραγματοποιούνταν 

από 1/1/1998. Μετά, τροποποιήθηκε με το άρθρο 9, παράγραφος 37 του Ν. 

2948/2001, με μοναδικό σκοπό, την αλλαγή του κατωτάτου ορίου από 100.000 

δραχμές σε ευρώ. Αυτή τη στιγμή το κατώτατο όριο, για να θεωρηθεί τεκμήριο μία 

δωρεά ή χορηγία, είναι 300 ευρώ. 

Η συγκεκριμένη διάταξη, δεν υπήρχε καθόλου για την περίοδο από το 1990 

έως 1994, αλλά ξεκίνησε να έχει ισχύ από 1/1/1995. Από τότε, έχει συνεχόμενη ισχύ 

ενώ οι εξαιρέσεις που έχουν οριστεί παραμένουν οι ίδιες.  

 

5.3.6 Τοκοχρεολύσια Δανείων ή Πιστώσεων 

 

Παραπάνω, στην παράθεση της ισχύουσας νομοθεσίας για το άρθρο 17 του Ν. 

2238/1994, περί δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αναφέραμε ότι 

υπολογίζεται για το σχηματισμό εισοδήματος, η δαπάνη για τοκοχρεολύσια δανείων 

ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, ακόμη και των τόκων υπερημερίας. 

Ενώ παλαιότερα ίσχυε, σήμερα καταργήθηκε η απαλλαγή από τη δαπάνη για 

την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει συναφθεί για αγορά ή ανέγερση Α΄ 

κατοικίας και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στα 120 τμ επιφάνειας της κατοικίας. 

Επίσης, δεν λαμβάνονταν υπόψη, για την εφαρμογή του τεκμηρίου, το ποσό 

της δαπάνης για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που ελήφθει για την αγορά 

εξοπλισμού γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και για την αγορά οικοπέδου από 

επιτηδευματία που ασχολείται επαγγελματικά με την ανέγερση οικοδομών. 

Πρόκειται για εξαιρέσεις που ίσχυαν και που αποδίδονται σχηματικά 

παρακάτω: 

 Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου για αγορά γεωργικού εξοπλισμού 

γεωργικής εκμετάλλευσης 

 Η αγορά οικοπέδου από επιχείρηση που ασχολείται αποκλειστικά με την 

ανέγερση και πώληση οικοδομών 

 Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση ποσών για αγορές μέσω πιστωτικών 

καρτών αγαθών που θεωρούνται καταναλωτικά. 
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Στην περίπτωση που φορολογούμενος έχει χορηγήσει δάνειο ή διευκόλυνση 

σε εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής, θεωρείται τεκμήριο. Εξαιρούνται οι 

περιπτώσεις στις οποίες τα μέλη ή οι μέτοχοι των εταιριών χορήγησαν δάνεια ή 

διευκολύνσεις προς τις εταιρίες στις οποίες μετέχουν
126

.  

Αν το δάνειο χορηγήθηκε για αγορά πρώτης κατοικίας που το εμβαδό της δεν 

ξεπερνά τα 120τ.μ., λαμβάνονται υπόψη ως τεκμήριο μόνο οι τόκοι του δανείου. Στην 

περίπτωση που η κατοικία είναι μεγαλύτερη των 120τ.μ., λαμβάνεται υπόψη το ποσό 

που δαπανήθηκε για το επιπλέον εμβαδό μαζί με τους τόκους του δανείου στο σύνολο 

του.  

 

 

5.4 Συμπεράσματα 
 

Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο οποίο αναλύσαμε το άρθρο 16 του Ν. 

2238/94, έτσι και σε αυτό το κεφάλαιο, αναλύοντας το άρθρο 17 του ίδιου νόμου, 

παρατηρούμε ότι έχουν γίνει πολλές αλλαγές. 

Αλλαγές, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με κατάργηση φοροαπαλλαγών, 

επιβολή νέου τρόπου για την εξεύρεση και τον υπολογισμό του εισοδήματος των 

φορολογουμένων, προσπάθεια για φορολόγηση με βάση τις πραγματικές δαπάνες που 

καταβάλλει ο φορολογούμενος, εφόσον το πραγματικό εισόδημα που δηλώνει δεν 

επαρκεί προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για την 

απόκτηση των περιουσιακών του στοιχείων.  

Στα πλαίσια της προσπάθειας της Πολιτείας για τόνωση του κατασκευαστικού 

τομέα, δηλαδή της οικοδομής, οι διατάξεις που επέβαλαν την κατάργηση της 

απαλλαγής από τις δαπάνες για την αγορά ή ανέγερση Α΄ κατοικίας, τέθηκαν σε 

αναστολή, αρχικά μέχρι 31/12/2012 και στη συνέχεια η αναστολή αυτή, παρατάθηκε 

μέχρι 31/12/2013. Μάλιστα, εδώ δεν έχουμε απλά αναστολή από την επιβολή 

τεκμηρίου για δαπάνες αγοράς ή ανέγερσης Α΄ κατοικίας, παρά έχουμε αναστολή από 

την επιβολή του εν λόγω τεκμηρίου, από την αγορά ή ανέγερση οποιουδήποτε 

ακινήτου. 

                                                           
126

 Βλ. θέμα από Δ. Σταματόπουλος-Α. Καραβοκύρης, Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 

προσώπων, 2009 
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Επίσης, στα πλαίσια των προσπαθειών της Πολιτείας για συγχρονισμό με την 

εποχή μας, έχει αλλάξει το αφορολόγητο όριο αγορών για κινητά πράγματα μεγάλης 

αξίας, και πλέον έχει οριστεί ως αξία αυτών, το ποσό των 10.000 ευρώ. 

Ο νομοθέτης, επιθυμεί να φορολογείται ως πραγματικό εισόδημα, επίσης, η 

παροχή δανείων προς οποιονδήποτε, μη δίδοντας το περιθώριο εξαίρεσης πλέον για 

καμία κοινωνική ομάδα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν για δάνεια που χορηγούσαν 

τα μέλη εταιριών ή οι μέτοχοι προς τις εταιρίες τους. 

Τέλος, καταργήθηκε πλήρως η δυνατότητα απαλλαγής από τη δαπάνη για την 

τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί ακόμη και για την αγορά Α΄ 

κατοικίας. Πολύ δε περισσότερο, καταργήθηκε η εξαίρεση από την επιβολή 

τεκμηρίου της τοκοχρεολυτικής απόσβεσης δανείων μέσω πιστωτικών καρτών. 

Όλα τα παραπάνω, δείχνουν  ότι η Πολιτεία δεν δίνει πλέον το περιθώριο 

ανορθόδοξων πρακτικών πλουτισμού, όπως συνέβει κατά διάφορα χρονικά 

διαστήματα στο παρελθόν, όταν προβλέπονταν νομοθετικά πολλές εξαιρέσεις από 

την εφαρμογή των τεκμαρτών εισοδημάτων και παρέχοντας τη δυνατότητα να 

εκμεταλλεύονται το γεγονός πολλοί φορολογούμενοι. 

Μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο, ότι ανάλογες αλλαγές θα υπάρξουν και στο 

μέλλον, εξαιτίας της προσπάθειας που καταβάλει η Πολιτεία να εντοπίσει και να 

συλλάβει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φορολογητέα ύλη, ώστε να έχει εισροές από 

φόρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

6.1 Ανάλυση και Ερμηνεία του Άρθρου 18 

 

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύουν και 

δεν εφαρμόζονται οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες για το σχηματισμό 

φορολογητέου εισοδήματος. 

Στα προηγούμενα άρθρα με τα οποία ασχοληθήκαμε και τα οποία αναλύσαμε, 

γνωρίσαμε τις περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό εισοδήματος, 

σύμφωνα με τις ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του φορολογούμενου, 

και σύμφωνα με τα χρήματα που δαπανώνται για την απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων. 

 Το άρθρο 18,όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του 

Ν. 3842/2010 και ισχύει από 1/1/2010 μέχρι και σήμερα, έχει αλλάξει  εντελώς τη 

μορφή του, περιορίζοντας τις περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα για 

εξαίρεση από την εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2238/94, όπως ισχύει σήμερα, υπάρχουν 

συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα 

μέλη που τον βαρύνουν δεν υπόκεινται στα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων. Οι περιπτώσεις αυτές είναι συγκεκριμένες και είναι οι εξής: 

 Όχημα Ι.Χ. το οποίο ανήκει σε ανάπηρο 

 Όχημα Ι.Χ. και κατοικία, τα οποία ανήκουν σε αλλοδαπό 

προσωπικό που δεν διαμένει στην Ελλάδα ή ημεδαπό προσωπικό 

που μένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται σε 

συγκεκριμένης δραστηριότητας επιχειρήσεις. 

 Οχήματα Ι.Χ. που έχουν αγοραστεί από επιχειρήσεις 

μεταπώλησης 

 Σκάφος αναψυχής που ανήκει σε αλλοδαπό, 

 Αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης  
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 Αγορά ΙΧΕ, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα κινητικά 

ανάπηρα σε ποσοστό άνω του 67% 

 Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται για 

συνταξιούχους άνω των 65 ετών εφαρμόζονται μειωμένες κατά 

ποσοστό30%  

Για κατοίκους αλλοδαπής, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην 

Ελλάδα. 

Υπήρξαν όμως και άλλες περιπτώσεις για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε το 

τεκμήριο στο παρελθόν και σήμερα, με τις νέες διατάξεις δεν συμπεριελήφθησαν στις 

περιπτώσεις μη εφαρμογής των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών. Αυτές είναι 

οι εξής:  

 Για πολύτεκνους και για ένα μικρό χρονικό διάστημα και για 

τρίτεκνους 

 Για αυτοκίνητα ΙΧ που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρίες οι 

οποίες ασκούν συγκεκριμένες, ρητά οριζόμενες από το νόμο,  

δραστηριότητες 

 Για αγορά κτηματικών ομολόγων και ακινήτων του Δημοσίου 

 Για όσους μετοίκησαν στην Ελλάδα 

 Αγορά ομολόγων του Δημοσίου και επιχειρήσεων στις οποίες 

μετέχει το Δημόσιο καθώς και για αγορά τίτλων εισηγμένων 

στο Χρηματιστήριο 

 Για ΕΙΧ τα οποία αποκτήθηκαν μέχρι 31/12/1992 

 Για ΕΙΧ μέχρι 14 ίππους που αποκτήθηκαν από 1/1/1993 μέχρι 

1/12/2003 

 Για ΕΙΧ άνω των 14 ίππων που αποκτήθηκαν από 1/1/1993 

μέχρι 31/12/2003 και με αξία μέχρι 50.000 ευρώ 

 Για ΕΙΧ που αποκτήθηκαν από 1/1/2004 και με εργοστασιακή 

αξία μέχρι 50.000 ευρώ 

 Για σκάφη αναψυχής μέχρι 10 μέτρων χωρίς πλήρωμα 

 Για σκάφη αναψυχής κατοίκων εξωτερικού  

 Μη εφαρμογή του τεκμηρίου όταν η διαφορά δηλωθέντος 

εισοδήματος και τεκμηρίων είναι μικρότερη του 20% 
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Στη συνέχεια, θα γίνει ανάλυση των παραπάνω, επιγραμματικά 

αναφερόμενων περιπτώσεων που ισχύουν σήμερα και κατόπιν θα αναφέρουμε και θα 

αναλύσουμε τις περιπτώσεις που ίσχυαν και τώρα πλέον τέθηκαν εκτός ισχύος. 

 

6.2 Περιπτώσεις Όπως Ισχύουν Σήμερα 

 

Οι περιπτώσεις λοιπόν, στις οποίες έχουμε μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και 

υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 18, κι όπως συνοπτικά παρουσιάστηκαν 

παραπάνω, θα αναλυθούν, προκειμένου να γίνουν κατανοητοί και οι λόγοι για τους 

οποίους έχουμε εξαίρεση από την επιβάρυνση με αυτού του είδους το εισόδημα, από 

κάποιες κατηγορίες φορολογουμένων: 

Ανάπηροι 

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης ευπαθούς ομάδας, τα οχήματα Ι.Χ. 

ανεξαρτήτως κυβισμού και ιπποδύναμης εξαιρούνται από την αντικειμενική δαπάνη, 

που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 2238/94. Βασική προϋπόθεση, το όχημα 

αυτό να απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Η απαλλαγή από τα τέλη 

κυκλοφορίας και τα τεκμήρια διαβίωσης, θα αποφασίζεται από τον προϊστάμενο της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται ο φορολογούμενος, αφού εξεταστούν τα 

δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζονται και που πρέπει να είναι γνωματεύσεις 

Υγειονομικών Επιτροπών από τις οποίες θα περνά ο φορολογούμενος, προκειμένου 

να αποφασίζεται η υπαγωγή του ή όχι στη σχετική ρύθμιση. 

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα μέλη της 

οικογενείας που τον βαρύνουν, έχουν στην κατοχή ή κυριότητα τους περισσότερα 

από ένα οχήματα, τότε υπολογίζονται τα τεκμήρια για όλα τα οχήματα εκτός από το 

όχημα, το οποίο είναι ήδη απαλλαγμένο από τέλη κυκλοφορίας λόγω αποδεδειγμένης 

αναπηρίας του κατόχου του.  

Γενικά, σε οποιαδήποτε περίπτωση ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα 

μέλη της οικογενείας που τον βαρύνουν, αν έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους ένα 

όχημα που απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας και έχουν στην κατοχή τους 

οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα 16 και 

17, τότε υπολογίζεται η τεκμαρτή δαπάνη για όλα τα περιουσιακά στοιχεία αλλά 

εξαιρείται το όχημα που απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας. 
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Αλλοδαπό προσωπικό επιχειρήσεων 

Στην συγκεκριμένη κατηγορία απαλλαγής συμπεριλαμβάνονται το αλλοδαπό 

προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και ημεδαπό προσωπικό που 

διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζεται το προσωπικό, 

είναι αποκλειστικά αυτές που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, του α.ν. 

378/1968 και του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, δηλαδή επιχειρήσεις με υπηρεσίες 

συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας 

παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων 

και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και 

παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης, ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

ελληνικές και αλλοδαπές ή γραφεία παντός τύπου ή πρακτορευόμενα ή 

διαχειριζόμενα πλοία με ξένη σημαία. 

Για να υπάρξει απαλλαγή από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, πρέπει να 

συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις: 

 Για τους αλλοδαπούς εργαζομένους, να εργάζονται αποκλειστικά στις 

επιχειρήσεις που αναφέραμε και να μην διαμένουν μόνιμα στην 

Ελλάδα 

 Για ημεδαπούς να εργάζονται και να διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό 

και να εργάζονται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις 

ανωτέρω διατάξεις. 

Η εξαίρεση ισχύει αποκλειστικά για το ετήσιο τεκμαρτό ή καταβαλλόμενο 

ενοίκιο κατοικίας και για επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης του προσωπικού που 

αναφέραμε παραπάνω. Η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν ισχύει όταν μέλος του 

προσωπικού, η σύζυγός του και τα μέλη που τον βαρύνουν έχουν στην κατοχή τους 

περισσότερα από ένα επιβατικά οχήματα.  

Οχήματα επιχειρήσεων μεταπώλησης οχημάτων 

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα Ι.Χ. τα οποία 

αγοράζονται από επιχειρήσεις μεταπώλησης οχημάτων η οποία έχει ως αντικείμενο, 

τη μεταπώληση των συγκεκριμένων οχημάτων.  

 Πρόκειται λοιπόν, για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στο ειδικό 

καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του Ν. 2859/2000 και οι οποίες,  προκειμένου 

να εξαιρεθούν από την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα επιβατικά 

αυτοκίνητα που έχουν αγοραστεί για μεταπώληση, τίθεται ως προϋπόθεση η άδεια 
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κυκλοφορίας και οι πινακίδες του μεταβιβαζόμενου οχήματος, να έχουν παραμείνει 

στη Δ.Ο.Υ., στην οποία έγινε η μεταβίβαση προς την επιχείρηση μεταπώλησης, μέχρι 

την ημερομηνία μεταπώλησης του οχήματος σε τρίτο κι εφόσον δεν έχουν 

κυκλοφορήσει παράνομα τα οχήματα αυτά κατά το χρονικό αυτό διάστημα. 

 Προκειμένου να μεταπωληθούν τα αυτοκίνητα αυτά, δεν χρειάζεται η 

προσκόμιση πιστοποιητικού του άρθρου 81 παράγραφοι 10-14 ΚΦΕ, ότι δηλαδή έχει 

δηλωθεί το σχετικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης για τα οχήματα αυτά, 

προκειμένου να πουληθούν από τις μεταπωλήτριες εταιρίες. Ωστόσο, οι εταιρίες 

αυτές είναι υποχρεωμένες, μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, 

να προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφουν 

τα οχήματα τα οποία έχει αγοράσει η εταιρία και είναι προς πώληση, πόσα οχήματα 

αγοράστηκαν αλλά και πόσα πωλήθηκαν το οικονομικό έτος για το οποίο γίνεται η 

φορολογική δήλωση.  

 Και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό των 

αυτοκινήτων Ι.Χ. που πρέπει να έχει στην κατοχή της η εταιρία. Επίσης, πρέπει να 

αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση προστέθηκε  με την παράγραφο 14 του 

άρθρου 4 του Ν. 2579/1998 και συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες που έγιναν από 

1/1/1998
127

. 

 Με τις νέες διατάξεις, προβλέπεται και η περίπτωση κατά την οποία η ατομική 

επιχείρηση μεταπώλησης οχημάτων, δεν καταθέτει την άδεια και τις πινακίδες 

κυκλοφορίας των οχημάτων στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, 

οπότε στην περίπτωση αυτή η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της 

επιχείρησης
128

. 

 Οι νέες αυτές διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ από 1/1/2010 κι εντεύθεν.  

 Επιπλέον, παρέχεται η ευχέρεια στον εκάστοτε Υπουργό των Οικονομικών, να 

αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την περίπτωση. 

Σκάφος αναψυχής 

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάγονται τα σκάφη αναψυχής που ανήκουν 

σε μόνιμο κάτοικο εξωτερικού. Ο κάτοικος εξωτερικού, λοιπόν,  απαλλάσσεται από 

την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την ιδιοκτησία του συγκεκριμένου 

                                                           
127

 Βλ. σχετικά ΠΟΛ. 1113/1998 
128

 Βλ. σχετικά Άρθρο 21 &2β του Ν. 3943/2011 
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σκάφους αλλά και του πληρώματος το οποίο μπορεί να απασχολεί όλο το έτος ή 

συγκεκριμένη περίοδο. 

 Το σκάφος αυτό, μπορεί να ανήκει στον ίδιο ή στη σύζυγό του ή και στους 

δύο με μορφή συνιδιοκτησίας, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι 

μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού
129

.  

 Η διάταξη αυτή  τέθηκε για πρώτη φορά ως ιγ περίπτωση του άρθρου 18 του 

Ν.2238/1994, με τις διατάξεις του άρθρου 26 & 3 του Ν. 3427/2005 και ίσχυσε από 

1/1/2006 κι εντεύθεν. 

Αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού 

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση, συμπεριλαμβάνονται οι αγορές πάγιου 

εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης, από φορολογούμενους που ασκούν ελεύθερο 

επάγγελμα ή ασκούν εμπορική είτε ατομική και γεωργική επιχείρηση.  

 Αναλύοντας την έννοια του όρου πάγιος εξοπλισμός, μπορούμε να πούμε ότι 

εδώ περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, ΦΔΧ αυτοκίνητα, 

ΦΙΧ αυτοκίνητα, ΕΔΧ αυτοκίνητα, ΕΙΧ αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, 

σκάφη, αεροσκάφη, οτιδήποτε χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση της 

επιχείρησης της όποιας μορφής, όπως αναφέρθηκε, ή του ελευθέριου επαγγέλματος. 

Αντίθετα, δεν λαμβάνεται υπόψη στη συγκεκριμένη περίπτωση της απαλλαγής από 

αντικειμενικές δαπάνες, η αγορά ή η ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής, εφόσον δεν 

γίνεται ρητή αναφορά στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 17 περ. α΄και γ΄του Ν. 

2238/1994. 

 Ως προς τα πρόσωπα που ασκούν γεωργική επιχείρηση, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, δε γίνεται διάκριση μεταξύ ειδικού και κανονικού καθεστώτος 

αγροτών. Επομένως, ένας αγρότης, απαλλάσσεται από τη δαπάνη για την αγορά 

πάγιου επαγγελματικού εξοπλισμού, στα οποία πάγια περιλαμβάνεται και το 

αυτοκινούμενο γεωργικό μηχάνημα, η  βαμβακοσυλλεκτική μηχανή
130

, επίσης η 

αγορά αρδευτικού εξοπλισμού, σωλήνες άρδευσης, αντλητικά μηχανήματα, πομόνες. 

 Η συγκεκριμένη περίπτωση, συμπεριλήφθηκε και στη νέα μορφή του άρθρου 

όπως ισχύει σήμερα, ενώ τέθηκε αρχικά σε ισχύ από 1/1/2005 με το Ν.3296/2004. 

Κινητικά ανάπηροι 

 Στην περίπτωση αυτή, απαλλάσσεται από την δαπάνη απόκτησης 

περιουσιακού στοιχείου, η αγορά ΕΙΧ, ειδικά διασκευασμένου για να χρησιμοποιηθεί 
                                                           
129

 Βλ. σχετικά ΠΟΛ. 1036/2006 
130

 Βλ. σχετικά Έγγραφο 108068/1530/Α0012?2.8.2005 
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από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 

67%. 

 Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για 

κινητικά ανάπηρους, θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν κατόπιν αδείας της 

αρμόδιας αρχής ώστε να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές 

αναπηρίες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67% ή προκειμένου να μεταφέρουν αυτά τα 

πρόσωπα μαζί με τα απαραίτητα για τη μετακίνησή τους αντικείμενα.  

 Η περίπτωση αυτή ίσχυσε για πρώτη φορά από 1/1/2005 και ισχύει και 

σήμερα
131

. 

Συνταξιούχοι 

 Η περίπτωση αυτή τέθηκε με τις νέες διατάξεις και αφορά συνταξιούχους που 

έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους και αναφέρει ότι δικαιούνται μείωση στις 

αντικειμενικές δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 16 του ίδιου νόμου, κατά 

ποσοστό 30% στην αξία που προκύπτει με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 

 Η συγκεκριμένη μείωση εφαρμόζεται σε όλες τις δαπάνες που προβλέπει το 

άρθρο 16 και δεν υπάρχει καμία εξαίρεση από την μείωση αυτή. Μοναδική 

προϋπόθεση είναι ο φορολογούμενος να είναι συνταξιούχος και να έχει κλείσει το 

65ο έτος της ηλικίας του. 

 Συνεπώς, δεν αφορά τη δαπάνη για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 

παρά μόνο την ετήσια αντικειμενική για περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή 

του
132. 

Κάτοικος αλλοδαπής  

 Πρόκειται για μία εντελώς νέα περίπτωση, η οποία προστέθηκε και τέθηκε σε 

ισχύ πρόσφατα με το άρθρο 21 & 3
α
 του Ν. 3943/2011 από 1/1/2011 κι εντεύθεν. 

 Σύμφωνα με τη νέα αυτή διάταξη, δεν εφαρμόζονται αντικειμενικές δαπάνες 

και υπηρεσίες, για φυσικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους 

στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτούν κανένα εισόδημα στην Ελλάδα. 

 Το άρθρο αυτό τέθηκε εξαιτίας της σημαντικής αλλαγής στον τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίζονται τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν κι εργάζονται στο 

εξωτερικό. 

 Λέγοντας κατοικία, ασφαλώς αναφερόμαστε στη φορολογική κατοικία, η 

οποία σύμφωνα με τις αρχές της φορολογίας του ΟΑΣΑ, συνδέεται με τον τόπο στον 
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οποίο βρίσκονται τα ζωτικά συμφέροντα του φορολογούμενου, περιλαμβάνοντας την 

επαγγελματική του δραστηριότητα, την οικογενειακή του κατάσταση και φυσικά τα 

οικονομικά του συμφέροντα. Σύμφωνα δε, με τα άρθρα 51-56 του ΑΚ, τα φυσικά 

πρόσωπα έχουν κατοικία τον τόπο της κύριας και  μόνιμης εγκατάστασής τους, ενώ 

κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μια κατοικίες. 

 Η συνήθης διαμονή, εξαρτάται από τον χρόνο στον οποίο βρίσκεται το φυσικό 

πρόσωπο σε μια χώρα. Η διεθνής πρακτική που εφαρμόζεται είναι να μην υπερβαίνει 

η διαμονή τις 183 ημέρες. 

 Το φυσικό πρόσωπο που έχει είτε την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του 

στην Ελλάδα, θα φορολογηθεί για το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα. 

 Με τις νέες διατάξεις, ο νομοθέτης, μετέφερε το βάρος απόδειξης της 

φορολογικής κατοικίας στο φυσικό πρόσωπο
133

. 

 Για τα πρόσωπα λοιπόν, που θα αποδείξουν ότι, η κατοικία τους ή η συνήθης 

διαμονή τους, όπως ορίστηκαν παραπάνω, είναι στην αλλοδαπή κι εφόσον δεν 

αποκτούν κανένα εισόδημα στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από την εφαρμογή των 

αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών για οτιδήποτε έχουν στην κατοχή τους στην 

Ελλάδα. 

 

 

6.3 Περιπτώσεις Απαλλαγών που δεν Ισχύουν Σήμερα 
 

Στο συγκεκριμένο τμήμα του κεφαλαίου, θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις 

περιπτώσεις οι οποίες παρείχαν το δικαίωμα απαλλαγής στους φορολογουμένους από 

το τεκμήριο, όπως αναφέρονταν στην προηγούμενη νομοθεσία, απαλλαγές που 

τέθηκαν κι εφαρμόστηκαν στο παρελθόν για μικρό, μεγάλο ή μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα και σήμερα δεν ισχύουν. 

Πολύτεκνοι και Τρίτεκνοι 

Στο αρχικό κείμενο του νόμου, προβλέπονταν η περίπτωση των πολυτέκνων, οι 

οποίοι απαλλάσσονταν από την τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση την κατοχή 

ενός ΕΙΧ μέχρι και 14 φορολογήσιμων ίππων, το οποίο ανήκε είτε στην κυριότητα 

του ίδιου είτε της γυναίκας του είτε των προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον 

βαρύνουν φορολογικά. 

                                                           
133

 Βλ. σχετικά ΠΟΛ. 1142/2012 



88 

 

Αν η σύζυγος ή και ο ίδιος είχε παιδιά από προηγούμενο γάμο που τον βαρύνουν, 

τότε λαμβάνεται υπόψη το  σύνολο του αριθμού των τέκνων για να διαπιστωθεί αν 

πρόκειται για πολύτεκνο. 

Ως πολύτεκνος, θεωρείται ο φορολογούμενος που έχει τέσσερα τουλάχιστον 

τέκνα που τον βαρύνουν. 

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος μαζί με τη σύζυγό του και τα πρόσωπα 

που τον βαρύνουν είχε δύο ή περισσότερα ΕΙΧ, τότε η απαλλαγή δεν ίσχυε ούτε για 

το ένα από αυτά. 

Η περίπτωση αυτή ίσχυσε μέχρι 31/12/2000, οπότε αντικαταστάθηκε από 

νεώτερη διάταξη του Ν.2873/2000, με την οποία η ίδια απαλλαγή ίσχυε αλλά πλέον 

για φορολογούμενους οι οποίοι είχαν τουλάχιστον τρία παιδιά που τους βαρύνουν.  

Η διάταξη αυτή ίσχυσε μέχρι 31/12/2002, οπότε καταργήθηκε εντελώς με το Ν. 

3091/2002. 

Αγορές ομολόγων Δημοσίου και άλλων αξιών στις οποίες έχει σχέση το 

Δημόσιο 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2238/94, στην αρχική του μορφή, ο 

φορολογούμενος απαλλάσσονταν από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων,  όταν  κατέβαλε χρήματα για τις εξής αγορές: 

 Ομόλογα του Δημοσίου 

 Τίτλους εταιριών στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο κατά 

τουλάχιστον 50% 

 Αγορές μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο ή έχει εγκριθεί η 

εισαγωγή τους 

 Αγορές τίτλων Δημοσίου 

 Αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων 

 Γενικά οποιοσδήποτε τίτλος είναι διαπραγματεύσιμος στο 

Χρηματιστήριο
134

. 

Σε ότι αφορά την αγορά  REPOS, η  συγκεκριμένη αγορά περιλαμβάνει την 

διαδικασία βάσει της οποίας, ο φορολογούμενος αγοράζει έντοκα γραμμάτια 

Δημοσίου ή ομόλογα Δημοσίου ή ομολογίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο με την 

έγγραφη συμφωνία επαναπώλησης αυτών μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

στην ίδια τράπεζα ή χρηματιστή από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αρχική αγορά 
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και με τιμή προσυμφωνημένη. Η δραστηριότητα αυτή, δεν λαμβάνεται υπόψη για την 

εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, εφόσον πρόκειται για 

τίτλους των οποίων η δαπάνη για την αγορά τους απαλλάσσεται από το τεκμήριο
135

.  

Η συγκεκριμένη περίπτωση έχει καταργηθεί με την παράγραφο 10 του άρθρου 

4 του Ν. 3091/2002. 

Αγορές κτηματικών ομολόγων και ακινήτων του Δημοσίου 

 Η συγκεκριμένη διάταξη καταργήθηκε το οικονομικό έτος 1997 και 

συμπεριλάμβανε την εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 17 (τεκμήρια απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων)  των αγορών κτηματικών ομολόγων του Δημοσίου και την 

αγορά δημοσίων εκτάσεων. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για 

την αγορά κτηματικών ομολόγων του Δημοσίου, αγορά δημοσίων κτημάτων, εφόσον 

αυτά εκποιούνται από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για 

την αγορά δημοσίων εκτάσεων όπως προβλέπεται από το άρθρο 28 του Ν. 

1947/1991, δηλαδή εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως οικιστικά κατάλληλες.  

Στην ουσία, οι συγκεκριμένες απαλλαγές ίσχυαν από το 1993 έως το 1996 και 

καταργήθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2459/97. 

 Οχήματα επιχειρήσεων 

Στην συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις 

διατάξεις του ΑΝ 89/1967, του ΑΝ 378/1968 και του άρθρου 25 του Ν. 27/1975. Οι 

αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις αυτές, απαλλάσσονταν από την 

ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που προσδιορίζεται από τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που είχαν στην 

κατοχή τους οι εν λόγω εταιρίες. Στην περίπτωση αυτή δεν προσδιορίζεται κάποιο 

όριο στην κατοχή Ι.Χ. αυτοκινήτων από την εταιρία.  

Στις κατηγορίες αυτές επιχειρήσεων, υπάγονται οι εμποροβιομηχανικές 

επιχειρήσεις και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν έδρα οποιαδήποτε χώρα εκτός 

Ελλάδας. 

Η διάταξη αυτή ίσχυσε ανελλιπώς από το οικονομικό έτος 1995 μέχρι 

31/12/2009, οπότε καταργήθηκε με το Ν. 3842/2010. 
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Όχημα που εισήχθη με μειωμένους δασμούς 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το άρθρο 18 του Ν. 2238/94 αναφέρει ότι, ο 

φορολογούμενος ο οποίος μετοίκισε  από το εξωτερικό στην Ελλάδα και εισήγαγε το  

Ε.Ι.Χ. ιδιοκτησίας του από την αλλοδαπή με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη, 

απαλλάσσεται από την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, όπως αυτή προσδιορίζεται στο 

άρθρο 16 του ίδιου νόμου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος που 

πραγματοποιήθηκε η μετοίκηση και για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ κατά τα δύο 

αμέσως επόμενα έτη, βαρύνεται με το 50% αυτής της δαπάνης, εφόσον βέβαια κατά 

τα έτη αυτά, ο φορολογούμενος εξακολουθεί να κατοικεί στην Ελλάδα, διαφορετικά 

χάνει το προνόμιο αυτής της απαλλαγής. Επίσης, η απαλλαγή ισχύει για ένα μόνο 

αυτοκίνητο
136

.  

Η συγκεκριμένη περίπτωση είχε καταργηθεί από το οικονομικό έτος 1996 με 

το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 2459/1997 αλλά προστέθηκε εκ νέου με την 

παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 2459/1998. Η διάταξη αυτή έχει ισχύ για τις 

δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/1998 και μέχρι 31/12/2009 οπότε 

καταργήθηκε με το Ν. 3842/2010. 

Όχημα Ι.Χ. μέχρι 14 φορολογήσιμους ίππους 

 Η περίπτωση αυτή, ίσχυσε αρχικά ως περίπτωση η΄ του άρθρου 18, μετά την 

κατάργηση των περιπτώσεων που αφορούσαν απαλλαγή από το τεκμήριο για ΕΙΧ 

που έχει στην κυριότητά του πολύτεκνος στην αρχή και τρίτεκνος στη συνέχεια. Ο 

νομοθέτης προφανώς, θέλησε να εντάξει στην απαλλαγή από το τεκμήριο για ΕΙΧ, 

μεγαλύτερη κατηγορία πολιτών, γι΄ αυτό και έθεσε σε ισχύ την περ. η, σύμφωνα με 

την οποία, ο φορολογούμενος απαλλάσσεται από την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη ενός 

οχήματος μέχρι και 14 φορολογήσιμων ίππων. Σε περίπτωση που το όχημα έχει 

περισσότερους από 14 φορολογήσιμους ίππους, η απαλλαγή δεν ισχύει.  

 Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει στην κατοχή του περισσότερα 

από ένα οχήματα μέχρι 14 φορολογήσιμων ίππων το κάθε ένα, τότε απαλλάσσεται το 

όχημα με την μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη. Στην περίπτωση που ο κάθε σύζυγος 

έχει από ένα όχημα μέχρι 14 φορολογήσιμων ίππων το κάθε ένα, απαλλάσσονται και 

τα δύο από τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης. 

 Η συγκεκριμένη περίπτωση προστέθηκε με το Ν. 3091/2002 κι είχε ισχύ από 

το οικονομικό έτος 2003 για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2003, ωστόσο 
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όμως ουσιαστικά ουδέποτε τέθηκε σε ισχύ εφόσον με το Ν. 3220/ 2004, μεταβλήθηκε 

το περιεχόμενο αυτής της διάταξης και προστέθηκαν και νέες διατάξεις, 

κατηγοριοποιώντας τα ΕΙΧ που μπορούν να απαλλαγούν από το τεκμήριο, ανάλογα 

με τον χρόνο απόκτησής τους κι ανάλογα με την αξία τους.  

Απαλλάσσονταν λοιπόν, από το τεκμήριο διαβίωσης : 

 ΕΙΧ, τα οποία αποκτήθηκαν μέχρι 31/12/1992 

 ΕΙΧ, μέχρι και 14 ίππους τα οποία αποκτήθηκαν από 1/1/1993 μέχρι 

31/12/2003 

 ΕΙΧ, άνω των 14 ίππων τα οποία αποκτήθηκαν από 1/1/1993 μέχρι 

31/12/2003 και των οποίων η εργοστασιακή αξία τους είναι μέχρι 50.000 

ευρώ 

 ΕΙΧ, τα οποία αποκτήθηκαν από 1/1/2004 εφόσον η εργοστασιακή τους αξία 

είναι μέχρι 50.000 ευρώ. 

 Οι περιπτώσεις λοιπόν αυτές, τέθηκαν σε ισχύ με το Ν. 3220/2004 από 

1/1/2003 και ίσχυσαν μέχρι 31/12/2009 οπότε και καταργήθηκαν με το Ν. 3842/2010. 

 Σκάφος αναψυχής 

 Στην περίπτωση αυτή, απαλλάσσεται από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης 

ένα σκάφος αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 10 μέτρων, χωρίς ναυτολογημένο 

πλήρωμα και το οποίο ανήκει είτε στον υπόχρεο είτε στη σύζυγό του είτε και στους 

δύο από κοινού. 

 Αν στην κατοχή του υπόχρεου υπάρχουν περισσότερα του ενός σκάφη τότε 

απαλλάσσεται εκείνο με τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη.  

 Επίσης αν ο κάθε σύζυγος έχει από ένα σκάφος ο καθένας με ίσης αξίας 

τεκμαρτή δαπάνη, τότε απαλλάσσεται από το τεκμήριο ποσοστό 50% για τον 

καθένα
137

. 

 Πρόκειται για περίπτωση που προστέθηκε με το Ν. 3091/2002 κι 

αναριθμήθηκε με το Ν. 3220/2004, η οποία ίσχυσε από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2009 

οπότε καταργήθηκε με το Ν. 3842/2010. 

  Διαφορά μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και συνολικής ετήσιας 

τεκμαρτής δαπάνης 

Από την έναρξη της ισχύος του ο συγκεκριμένος νόμος, είχε περιλάβει και την 

περίπτωση κατά την οποία, αν η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που έχει δηλώσει ο 
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φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα μέλη της οικογένειας που τον βαρύνουν και 

της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης είναι μικρότερη του 20%, δεν εφαρμόζονται τα 

τεκμήρια των άρθρων 16 και 17 του Ν. 2238/94.  

Πρόκειται για διάταξη η οποία θεωρεί αμελητέα την διαφορά του ποσοστού 

20% μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. 

Αναλύοντας τη διάταξη αυτή διαπιστώνουμε ότι : 

Προκειμένου να υπολογίσουμε το ποσοστό 20% ως διαφορά μεταξύ 

εισοδήματος και συνολικής τεκμαρτής δαπάνης, λαμβάνουμε υπόψη μας το συνολικό 

ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή το εισόδημα του φορολογουμένου, της 

συζύγου του και των προστατευόμενων μελών του. 

Επίσης, προκειμένου να υπολογιστεί η διαφορά, θα πρέπει τα εισοδήματα να 

έχουν δηλωθεί με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Αν 

επομένως, μετά από  φορολογικό έλεγχο αναμορφωθεί το ποσό του εισοδήματος που 

δηλώθηκε στην αρχική δήλωση ή αν υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση έστω κι 

εμπρόθεσμη, αυτό το νέο ποσοτικό μέγεθος που διαμορφώθηκε ως δηλωθέν 

εισόδημα, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της διαφοράς του 20%
138

.  

Λαμβάνονται υπόψη, μόνον εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά το έτος κατά 

το οποίο τίθεται το θέμα υπαγωγής του φορολογουμένου στον τεκμαρτό 

προσδιορισμό του εισοδήματός του. Αν ο φορολογούμενος, επικαλεστεί ανάλωση 

κεφαλαίου από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή σχηματισμό κεφαλαίου από τα 

δηλωθέντα εισοδήματά του των προηγουμένων ετών, θα πρέπει να καλύψει το 

σύνολο της τεκμαρτής διαφοράς, άλλως δεν δικαιούται αυτή την επίκληση. 

Τέλος, το Υπουργείο Οικονομικών με σχετικό του έγγραφο, δέχθηκε ότι για 

τον υπολογισμό της διαφοράς του 20%, λαμβάνονται υπόψη μόνον πραγματικά 

δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογουμένου τα οποία φορολογήθηκαν σύμφωνα με 

τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων κι όχι εισοδήματα 

που φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο ή απαλλάχτηκαν από το φόρο. 

Στην άποψη αυτή του Υπουργείου, εκφράστηκε αντίθετη άποψη, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον Τύπο και σύμφωνα με την οποία, για τον υπολογισμό αυτής της 

διαφοράς, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται όλα τα εισοδήματα του φορολογουμένου, 
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από όποια πηγή κι αν προέρχονται κι ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής 

τους
139

. 

Η συγκεκριμένη περίπτωση ίσχυσε μέχρι 31/12/2009, οπότε καταργήθηκε με 

το Ν. 3842/2010. 

 

6.4 Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, έγινε παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του άρθρου 18 

του Ν. 2238/94 όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 

5 του άρθρου 3 του νόμου 3842/2010 και ισχύει από 1/1/2010. 

 Επίσης, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι διατάξεις του ίδιου άρθρου, 

όπως ίσχυαν προηγουμένως.  

Το άρθρο αυτό, στη σημερινή του μορφή, αποτελεί μια επιλογή κάποιων 

διατάξεων που ίσχυσαν στο παρελθόν και ο νομοθέτης θεωρεί ότι πρέπει να 

εξακολουθούν να ισχύουν. Καμία νέα διάταξη δεν τέθηκε σε ισχύ παρά μονάχα η 

περίπτωση της έκπτωσης κατά 30%, των ετήσιων αντικειμενικών δαπανών 

προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους. 

Παρ΄ όλα αυτά πρόκειται για διάταξη η οποία έρχεται να ισορροπήσει την 

κατάργηση της μη εφαρμογής του τεκμηρίου όταν η διαφορά μεταξύ δηλωθέντος 

εισοδήματος και τεκμηρίων είναι μικρότερη του 20%. 

Γενικά, παρακολουθούμε μια τάση του νομοθέτη για περιορισμό των 

περιπτώσεων που επιδέχονται απαλλαγής από την εφαρμογή των αντικειμενικών 

δαπανών και υπηρεσιών και μια προσπάθεια να ισχύουν ορισμένες μόνον απαλλαγές 

για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. 

Έτσι, ουσιαστικά απαλλάσσονται και για συγκεκριμένες δαπάνες : 

o η ευπαθής ομάδα των αναπήρων και των κινητικά αναπήρων,  

o μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού,  

o επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενό τους την μεταπώληση 

αυτοκινήτων,          

o  επιχειρήσεις, για την αγορά εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη 

δραστηριότητά τους, και  

o συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. 

                                                           
139

 Βλ. σχετικά ΛΙΟΛΙΟΣ Α., ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, 1998 
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Μετά από μια περίοδο, κατά την οποία ίσχυσαν πολλές απαλλαγές από τα 

τεκμήρια, τόσο των δαπανών διαβίωσης όσο και της απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων, ο νομοθέτης έκρινε ότι πρέπει να περιορίσει τις απαλλαγές αυτές και να 

είναι πιο φειδωλός κατά την παροχή τέτοιου είδους ωφελημάτων για τους 

φορολογούμενους. 

Όλα αυτά βέβαια, σε μια εποχή κρίσης, όπου αποδεικνύεται ότι όλες οι 

προηγούμενες παροχές φορολογικού χαρακτήρα, υπήρξαν υπερβολικές, κατέστησαν 

ανεπιτυχείς και δεν ωφέλησαν διόλου το φορολογικό μας σύστημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΟΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

7.1 Ερμηνεία και Ανάλυση του Άρθρου 19 
 

Στα προηγούμενα κεφάλαια, μελετήσαμε τα άρθρα 16 και 17 στα οποία γίνεται 

περιγραφή των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών και των δαπανών απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων 

που τον βαρύνουν. Επίσης, μελετήσαμε και το άρθρο 18, στο οποίο περιγράφονται οι 

περιπτώσεις μη εφαρμογής των αντικειμενικών δαπανών. 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα εξετάσουμε το άρθρο 19, το  οποίο περιγράφει τα 

ποσά που είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να καλυφθεί η συνολική 

ετήσια δαπάνη,  αλλά και τον τρόπο υπολογισμού του φόρου, στην περίπτωση που 

προκύψει διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, 

τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν ή που προσδιορίστηκε από τον 

Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους, από τα άρθρα 16 

και 17. 

Είναι το σημαντικότερο κομμάτι αυτής της εργασίας, διότι αφού μάθαμε τις 

περιπτώσεις εκείνες που μπορεί να αποτελέσουν ένα αντικειμενικά καθορισμένο 

εισόδημα, που μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν είτε από τον ίδιο το 

φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ή προσδιορισθέν 

από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., πρέπει να γνωρίσουμε και  τα ποσά που μπορούν 

να περιορίσουν τη διαφορά, μεταξύ του δηλωθέντος ή προσδιορισθέντος και του 

αντικειμενικά καθορισμένου από τις αντικειμενικές δαπάνες και Υπηρεσίες του 

φορολογούμενου ή τα αποκτηθέντα περιουσιακά του στοιχεία. 

Αρχικά, θα γίνει η ανάλυση των περιπτώσεων που ισχύουν σήμερα και στη 

συνέχεια θα γίνει αναφορά στις περιπτώσεις, όπως ίσχυσαν στο παρελθόν.  

Προστιθέμενη δαπάνη 

 Το άρθρο 2 του Ν. 2238/1994, αναφέρεται στο υποκείμενο του φόρου. 

Εφόσον λοιπόν, συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτού του άρθρου, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 61 του ιδίου νόμου, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης. 

Ο φορολογούμενος, στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, είναι 

υποχρεωμένος να δηλώνει τα εισοδήματα τα οποία απέκτησε ο ίδιος, η σύζυγός του 
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καθώς και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν. Το εισόδημα του φορολογουμένου, είναι 

επίσης δυνατόν να προσδιοριστεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από 

φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με τα άρθρα 66-71 του Ν. 2238/1994, οπότε τα 

δεδομένα αυτά λαμβάνονται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Εκτός 

όμως από αυτά τα εισοδήματα, ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει 

και τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 16, καθώς 

και τα ποσά που κατέβαλε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 17. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19, η διαφορά που πιθανόν να 

προκύψει μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό 

του και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν ή που προσδιορίστηκε από τον Προϊστάμενο 

της Δ.Ο.Υ. μετά από έλεγχο, και του συνόλου του ποσού που αφορά τις ετήσιες 

δαπάνες του, προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνει ο ίδιος ή προσδιορίζει ο 

Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και που αφορούν εισοδήματα δικά του ή της συζύγου του 

από εμπορικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα, ενώ αν δεν δηλώνεται 

εισόδημα από τις παραπάνω πηγές, η διαφορά αυτή λογίζεται ως εισόδημα που δεν 

εντάσσεται σε άλλη κατηγορία, του άρθρου 48 παρ. 3 

 

 

7.2. Περιορισμός ή Κάλυψη της Τεκμαρτής Δαπάνης 
 

Ο φορολογούμενος στην φορολογική του δήλωση, μπορεί να συμπεριλάβει και άλλα 

χρηματικά ποσά, τα οποία εισέπραξε και τα οποία δεν φορολογούνται με τις γενικές 

Διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος. Αυτά τα ποσά αναγράφονται σε ειδικό πίνακα 

του εντύπου της φορολογικής δήλωσης, στα Πρόσθετα Πληροφοριακά στοιχεία, ως 

ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη. Ο ίδιος, φέρει και το βάρος της απόδειξης της 

ύπαρξης των αναγραφόμενων ποσών, επισυνάπτοντας τα νόμιμα παραστατικά που 

δικαιολογούν το λόγο που τα συμπεριέλαβε στη φορολογική του δήλωση. 

Τα ποσά αυτά, τα οποία μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος, στα 

πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία της δήλωσής του, προκειμένου να μειώσει τη 

διαφορά που προκύπτει μεταξύ των δηλωθέντων από τον ίδιο ή προσδιορισθέντων 

από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., εισοδημάτων και της συνολικής ετήσιας 

αντικειμενικής του δαπάνης, είναι: 
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7.2.1 Πραγματικά Απαλλασσόμενα από το Φόρο Εισοδήματα ή Φορολογούμενα 

με Ειδικό Τρόπο  

 

Είναι χρήσιμο να γνωρίσουμε, ποια είναι αυτά τα εισοδήματα: 

 Οι τόκοι καταθέσεων σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα. Στην περίπτωση 

κοινού λογαριασμού, το ποσό των τόκων, μετά την αφαίρεση των 

φόρων που επιβάλλεται στους τόκους, επιμερίζεται ισομερώς μεταξύ 

των προσώπων που συμμετέχουν στον κοινό λογαριασμό και 

λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη της διαφοράς. Για την απόδειξη 

των τόκων, απαιτείται σχετική βεβαίωση από το οικείο πιστωτικό 

ίδρυμα. 

 Τα repos. Ό, τι ισχύει για τους τόκους καταθέσεων, ισχύει και για το 

εισόδημα από πράξεις repos, που μπορεί να συμπεριλάβει ο 

φορολογούμενος στη δήλωσή του προκειμένου να καλύψει τη διαφορά 

εισοδήματος και αντικειμενικής δαπάνης. 

 Τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο. Ως ποσό που μπορεί να μειώσει τη διαφορά, 

λαμβάνεται η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση, δηλαδή η 

διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Αν οι 

μετοχές αποκτήθηκαν από χαριστικά αιτία, λαμβάνεται υπόψη το 

σύνολο της τιμής της πώλησης μειωμένης κατά του τυχόν 

επιβληθέντος φόρου
140

. 

 Τα κέρδη από συμμετοχή σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, Κοινοπραξία κοκ, που 

έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς εξαντλώντας έτσι τη φορολογική 

υποχρέωση των εταίρων γι΄ αυτά. Τα κέρδη θα  ληφθούν, σύμφωνα με 

το ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας,  μετά την αφαίρεση 

των φόρων που τους αναλογεί. 

 Αμοιβές και μισθοί μελών ΔΣ ΑΕ
141

, μερίσματα ημεδαπών ΑΕ, 

συνεταιρισμούς, κα. 

 Το σύνολο του τιμήματος πώλησης μετοχών, εφόσον ο 

φορολογούμενος τις απέκτησε πριν από το 1988
142

. 

                                                           
140

 Βλ. σχετ. έγγραφο 1093264/2346/Α0012/15.2.2005 
141

 Βλ. σχετ. ΠΟΛ 1042/93 & 1038/2003 
142

 Βλ. σχετ.έγγραφο1077573/1823/19.9.2006 



98 

 

 Μερίσματα αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιριών πλοίων με ξένη 

σημαία
143

. 

 Ομόλογα, έντοκα γραμμάτια και οποιοσδήποτε τίτλος που είναι 

διαπραγματεύσιμος στο Χρηματιστήριο
144

. 

 Αποδόσεις από συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών. 

 Τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων
145

. 

 Η  ονομαστική βεβαίωση κερδών, από τη συμμετοχή στα παιχνίδια της 

ΟΠΑΠ ΑΕ, αφού μειωθεί κατά το ποσό που κατεβλήθει για τη 

συμμετοχή στα παιχνίδια, στη διάρκεια της συγκεκριμένης χρήσης
146

. 

 Τα ποσά των επιδοτήσεων, όταν προσδιορίζεται το γεωργικό εισόδημα 

με αντικειμενικό τρόπο
147

. 

 Το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που προσδιορίζεται με 

την αντικειμενική μέθοδο, μέχρι το ποσό που απαλλάσσεται από το 

φόρο, δηλαδή μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ ή των 3.000 ευρώ
148

. 

 Το ποσό αποζημίωσης από ασφάλεια ζωής, ως εφάπαξ παροχή είτε ως 

παροχή σε δόσεις
149

. 

 Το ποσό της υπεραπόδοσης επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων 

που επιστρέφεται κατά τη διακοπή ή λήξη του συμβολαίου ασφάλειας 

ζωής
150

. 

 Τα φορολογηθέντα καθαρά κέρδη που προέκυψαν μετά από 

φορολογικό  έλεγχο, μετά την οριστικοποίησή τους. 

 Κληρονομιά μετρητών από γονείς, εφόσον συμπεριλήφθηκε στη 

σχετική δήλωση φόρου κληρονομίας. 

 

 
 

 

 

                                                           
143

 Άρθρο 54 παρ. 3 όπως αντικαταστάθηκε από Ν. 3842/2010 
144

 Άρθρο 12 παρ. 8 
145

 Άρθρο 103 παρ.1ια 
146

 Βλ. σχετ. έγγραφο 1033991/1003/Α0012/11.5.2004 
147

 Βλ. σχετ. Εγκ. ΠΟΛ 1152/2002 
148

 Βλ. σχετ. έγγραφο 1043702/737/Α0012/2.4.1998 
149

 Βλ. σχετ. έγγραφο 1076550/1368/Α0012/25.7.1997 
150

 Βλ. σχετ. έγγραφο 1084127/1635/Α0012/4.10.2007 
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7.2.2 Χρηματικά Ποσά που δεν Θεωρούνται Εισόδημα 

 

Για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 2238/94, λαμβάνονται υπόψη 

και τα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί 

φορολογίας εισοδήματος.   

 Παρακάτω αναφέρουμε κάποιες περιπτώσεις χρηματικών ποσών που δεν 

θεωρούνται εισοδήματα και που παρατίθενται στο άρθρο 45 & 4 ׃ 

 Η αποζημίωση που δίνεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και 

ελεύθερων επαγγελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει 

ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά 

παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

(περίπτωση α, παράγραφος 4, άρθρο 45, Ν. 2238/94) 

 Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με 

εντολή του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των λοιπών 

ΝΠΔΔ, καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους 

Οικονομικούς Επιθεωρητές. 

 Η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία πρόνοιας και 

άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους και στις 

οικογένειες τους, το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσιους 

υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελούσιας εξόδου από 

την υπηρεσία με παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα που 

χορηγούνται σύμφωνα με τους Ν. 4153/1961, α.ν. 513/1968, Ν. 

103/1975 και Ν. 303/1976 (περίπτωση γ, παράγραφος 4 του Ν. 

2238/94). 

 Ποσοστό 20% από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες 

αμοιβές, αποζημιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, 

σε έτος μεταγενέστερο από αυτό που ανάγονται, σε μισθωτούς ή 

συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική 

σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες καθαρές αποδοχές που 

εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από 

το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας 
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του εργοδότη του κι εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους 

μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 

 

7.2.3 Χρηματικά Ποσά που Προέρχονται από Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Άλλα χρηματικά ποσά, που εισπράχθηκαν από το φορολογούμενο, δεν 

φορολογούνται κατά τις γενικές διατάξεις, μπορεί όμως ο φορολογούμενος να τα 

επικαλεστεί για τη μείωση της διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και 

αντικειμενικού, είναι αυτά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών 

στοιχείων, και είναι : 

 Το τίμημα της πώλησης ακινήτου και είναι αυτό που αναγράφεται στο 

μεταβιβαστικό συμβόλαιο. 

 Η προκαταβολή που δίδεται με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για 

την πώληση ακινήτου. 

 Τα ποσά που εισπράττονται μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση 

ακινήτου υπέρ του Δημοσίου. 

 Το τίμημα της πώλησης ΕΙΧ αυτοκινήτου. 

 Το τίμημα πώλησης κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας σε 

επιτηδευματία. 

 Το τίμημα από πώληση εταιρικού μεριδίου ΟΕ, ΕΕ ή ολόκληρης 

επιχείρησης. 

 Το τίμημα από την πώληση σκάφους αναψυχής, αεροπλάνου, 

ελικοπτέρου. 

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω ποσά, που προέρχονται 

από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, ώστε να καλύπτεται η διαφορά του 

εισοδήματος, πρέπει να αποδεικνύεται η διάθεση με τα σχετικά, νόμιμα παραστατικά 

στοιχεία π.χ. συμβόλαιο, τιμολόγιο κλπ. 

Επίσης, στην περίπτωση που στο ίδιο οικονομικό έτος, ο φορολογούμενος 

αγόρασε και πούλησε ένα περιουσιακό στοιχείο, τότε για τη μείωση της δαπάνης, θα 

ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς. 

 

 

 



101 

 

7.2.4 Εισαγωγή Συναλλάγματος 

 

Η εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή. 

Οι περιπτώσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης 

του συναλλάγματος στο εξωτερικό, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα ποσά αυτά 

για μείωση της διαφοράς του εισοδήματος, είναι όταν πρόκειται για πρόσωπα που 

διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, ή είχαν διαμείνει για τουλάχιστον τρία ή πέντε 

χρόνια στην αλλοδαπή. 

Ως αποδεικτικό εισαγωγής κεφαλαίου είτε σε συνάλλαγμα είτε και σε ευρώ, 

απαιτείται η μοναδική βεβαίωση που εκδίδει η Τράπεζα συνήθως ή οποιοδήποτε άλλο 

πιστωτικό ίδρυμα. 

Μετά από την πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή, είναι δυνατόν, για το ποσό 

που προέρχεται από την πώληση, να γίνει εισαγωγή συναλλάγματος και να 

αναγνωριστεί προκειμένου να μειώσει της διαφορά του εισοδήματος, αρκεί με νόμιμα 

δικαιολογητικά να αιτιολογείται η νόμιμη απόκτησή του στο εξωτερικό
151

. 

 Έγινε δεκτό από τη Διοίκηση ότι, τα  περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται 

με επαναπατριζόμενα κεφάλαια δεν ελέγχονται για το πόθεν έσχες της δαπάνης αυτής, 

ούτε προβλέπεται σχετικός περιορισμός στο χρόνο αγοράς των περιουσιακών 

στοιχείων, δηλαδή μπορούν να αποκτηθούν οποτεδήποτε μετά την εισαγωγή των 

κεφαλαίων, χωρίς να ελεγχθούν για τη δαπάνη αγοράς, αρκεί βέβαια να υπάρχουν τα 

σχετικά έγγραφα που νομιμοποιούν την εισαγωγή τους καθώς και την παρακράτηση 

του σχετικού φόρου
152

.  

 

7.2.5 Δάνεια 

  

Δάνεια, τα οποία έλαβε ο φορολογούμενος και τα οποία φέρουν βέβαιη χρονολογία, 

μπορούν να μειώσουν τη διαφορά του εισοδήματος
153

. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, από τη χρονολογία σύναψης του δανείου, να 

αποδεικνύεται ότι το δάνειο έχει ληφθεί πριν από τη δαπάνη. 

Λαμβάνονται υπόψη και τα δάνεια που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά 

βιβλία του δανειστή ή του δανειζόμενου
154

. 
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 Βλ. σχετ. έγγραφο 1078298/1542/Α0012/29.8.2007 
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 Βλ. σχετ. Νόμος 3842/2010 και ΠΟΛ 1059/2010 
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 Βλ. σχετ. Άρθρα 445 και 446 ΚΠολΔ και ΠΟΛ 1094/89 
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Η χαρτοσήμανση του δανείου πρέπει να έχει γίνει από τη Δ.Ο.Υ.  

εμπρόθεσμα. 

Το δάνειο που έχει καταρτιστεί στο εξωτερικό, λαμβάνεται υπόψη για τη 

μείωση της διαφοράς εισοδήματος, εφόσον εξεταστούν και τηρούνται κάποιες 

προϋποθέσεις
155

, ώστε να μην εμφανίζονται δήθεν δάνεια προκειμένου να μειώσουν 

τη διαφορά εισοδήματος. Επιπλέον, για να ληφθεί υπόψη, πρέπει να θεωρηθεί από 

τον αρμόδιο Πρόξενο και να έχει επισήμως μεταφραστεί στα Ελληνικά. 

Αν, σύμβαση δανείου θεωρηθεί από Αστυνομικό Τμήμα, μπορεί να ληφθεί 

υπόψη για τη μείωση της διαφοράς διότι έχει πάρει βέβαιη ημερομηνία
156

. 

Για να ληφθεί υπόψη ένα δάνειο που έλαβε ο φορολογούμενος, προκειμένου 

να μειώσει τη διαφορά εισοδήματος, θα πρέπει να εξετάζεται και ο σκοπός 

χορήγησης του δανείου, διότι δεν θα ήταν δυνατό να ληφθεί υπόψη ένα βιοτεχνικό 

π.χ. δάνειο για την αγορά ακινήτου. 

Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάζεται, αν τελικά το δάνειο που επικαλείται ο 

φορολογούμενος ότι έλαβε για συγκεκριμένη αγορά, έχει εκταμιευτεί. 

Τα καταναλωτικά δάνεια καθώς και τα χρήματα που εισπράττονται μέσω 

πιστωτικών καρτών, χωρίς να συνδέονται με λογαριασμούς καταθέσεων ή 

χρεοπιστώσεων, γεγονός που βεβαιώνει εγγράφως η Τράπεζα, λαμβάνονται υπόψη 

για μείωση της διαφοράς, αρκεί βέβαια να συνάγεται ότι εισπράχθηκε πριν από τη 

σχετική δαπάνη
157

. 

 

7.2.6 Δωρεές ή Γονικές Παροχές Χρηματικών Ποσών  

 

Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, χρησιμοποιούνται για την μείωση της 

διαφοράς των εισοδημάτων. 

 Οι δωρεές αυτές, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον έχουν κατατεθεί στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. μέχρι την ημερομηνία λήξης του διαχειριστικού έτους, το οποίο αφορά η 

δαπάνη
158

. 

Λαμβάνεται υπόψη για μείωση της διαφοράς των εισοδημάτων, ακόμη και η 

δωρεά χρημάτων που γίνεται σε ανήλικο τέκνο του φορολογουμένου
159

. 
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 Βλ. σχετ. έγγραφο 1002635/53/Α0012/15.2.2005 
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 Βλ. σχετ. έγγραφο 1099830/2116/19.12.2003 
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 Βλ. σχετ. έγγραφο 1089537/2280/Α0012/31.5.2005 
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 Βλ. σχετ. έγγραφο 1001584/44/Α0012/11.1.2007 
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 Βλ. σχετ. έγγραφο1059274/756/Α0012/15.6.2007 
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 Για την αναγνώριση των χρηματικών αυτών ποσών της δωρεάς ή γονικής 

παροχής, θα εξετάζεται αν αυτές είναι πραγματικές. Στην περίπτωση που 

διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη μεταφορά χρημάτων είναι εικονική, τότε δεν θα 

λαμβάνεται υπόψη. Για να διαπιστωθεί η εικονικότητα της δωρεάς η γονικής παροχής 

πρέπει να εξετάζεται αν ο δωρητής ή ο παρέχων γονιός είχαν την δυνατότητα να 

δωρίσουν χρήματα, αν υποβλήθηκε δήλωση δωρεάς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κλπ. 

 

7.2.7 Ανάλωση Κεφαλαίου Προηγούμενων Ετών 

  

Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη 

ή νομίμως έχει απαλλαγεί από το φόρο, λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του 

εισοδήματος. 

Η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 & 7 του Ν. 3842/2010 και 

προκειμένου να προσδιοριστεί  το κεφάλαιο ανά έτος, υπολογίζεται το σύνολο των 

παρακάτω εισοδημάτων ׃ 

1) των πραγματικών εισοδημάτων που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα 

απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από το συμψηφισμό των θετικών κι 

αρνητικών στοιχείων,  

2) τα ποσά, που επικαλείται ο φορολογούμενος στη φορολογική του δήλωση 

ότι εισέπραξε. Tο βάρος απόδειξης αυτού του γεγονότος, το φέρει ο ίδιος
160

. Τα 

χρηματικά ποσά, τα οποία ήδη αναλύθηκαν παραπάνω, είναι αυτά που δεν 

θεωρούνται εισόδημα, που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, από 

εισαγωγή συναλλάγματος, από δάνεια, από δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών 

ποσών, 

3) οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί. 

Από το σύνολο αυτό, όπως διαμορφώνεται με όλα τα παραπάνω ποσά, 

εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, οι οποίες 

αναλύθηκαν  παραπάνω. Οι δαπάνες αυτές αφαιρούνται ανεξάρτητα από το αν 

απαλλάσσονται της εφαρμογής αυτών των άρθρων ή όχι. Δηλαδή, ακόμη κι αν 

απαλλάσσονται κάποιες δαπάνες κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος, αφαιρούνται οπωσδήποτε κατά το σχηματισμό κεφαλαίου 

προηγουμένων ετών. 
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 Άρθρο 338 ΚΠολΔ 
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 Βλ. σχετ. ΠΟΛ1198/1996 
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 Στην περίπτωση κατά την οποία, δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16, ή 

αυτές που υπάρχουν αθροιστικά είναι λιγότερες από 3.000 ευρώ για άγαμο ή 5.000 

ευρώ για έγγαμο, κατά τον σχηματισμό του κεφαλαίου προηγουμένων ετών, θα 

αφαιρούνται ποσά που θα προσδιορίζονται με βάση την κοινωνική, οικονομική και 

οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων καθώς και τις αποδεδειγμένες 

δαπάνες διαβίωσης, ποσά όμως που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 

μικρότερα από 3.000 ευρώ για άγαμο και 5.000 ευρώ για συζύγους
161

. 

 Με τη νέα διάταξη, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της σύμφωνα με το Ν. 

3842/2010, τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη ως έσοδα, για κάλυψη ή περιορισμό της 

ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, θα πρέπει να είναι μειωμένα με το κόστος 

απόκτησής τους. Επομένως, οποιοδήποτε από τα ποσά αναφέραμε κι αναλύσαμε 

παραπάνω ότι μπορεί να μειώσει τη διαφορά εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη, 

εφόσον μειωθεί κατά το ποσό που δαπανήθηκε για την απόκτησή του. 

 Εξαιρούνται, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, το κόστος απόκτησης των 

εσόδων αυτών, είχε ληφθεί υπόψη ως τεκμήριο κατά τον προσδιορισμό του 

εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκε και του οποίου, ο φορολογούμενος 

επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου
162

. 

Επιπλέον, με ρητή αναφορά του νόμου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 10 του Ν. 2019/1992, οπότε τα χρηματικά ποσά που δηλώθηκαν προαιρετικά 

με την εφαρμογή αυτού του νόμου, για κάλυψη τεκμηρίων, δεν λαμβάνονται υπόψη 

κι αν τυχόν ελήφθησαν υπόψη, διαγράφονται κατά τον σχηματισμό κεφαλαίου 

προηγουμένων ετών.  

Ενώ, κατά την  εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, φορολογούνται 

χωριστά τα εισοδήματα των δύο συζύγων και στο τέλος συνυπολογίζονται τα θετικά 

ή αρνητικά αποτελέσματα της εκκαθάρισης του καθενός, ώστε να εξαχθεί το τελικό 

αποτέλεσμα, αν προκύψει διαφορά μεταξύ της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης 

και του συνολικού εισοδήματος που δηλώθηκε από τον ένα σύζυγο, αυτή μπορεί να 

καλυφθεί από το εισόδημα του άλλου συζύγου. 
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 Βλ. σχετ. ΠΟΛ 1135/2010 
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 Βλ. σχετ. ΠΟΛ 1135/2010 
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7.2.8 Ζημία 

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19, ο νομοθέτης προβλέπει την περίπτωση του 

αποτελέσματος ζημίας του ιδίου οικονομικού έτους ή προηγούμενων. Αν λοιπόν, σε 

κάποιο οικονομικό έτος προκύψει ζημία, τότε το αποτέλεσμα αυτό δεν συμψηφίζεται 

με τα υπόλοιπα εισοδήματα, ούτε επίσης μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις. Συνεπώς 

κατά την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, η ζημία αυτή της χρήσης δεν θα 

ληφθεί υπόψη. Επιπλέον, αν σε κάποιο από τα παρελθόντα έτη, ο φορολογούμενος 

επικαλείται κεφάλαιο προς ανάλωση στο οποίο υπάρχει ζημία από εμπορική 

επιχείρηση, η ζημία αυτή, καταρχήν συμψηφίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα του 

φορολογούμενου.  

Aν όμως το αποτέλεσμα, μετά τον συμψηφισμό παραμένει αρνητικό, κατά τον 

προσδιορισμό κεφαλαίου προηγουμένων ετών, η τελική ζημία της χρήσης ναι μεν δεν 

θα ληφθεί υπόψη αφαιρετικά, αλλά για τη χρήση θεωρείται ότι δεν απέμεινε 

κεφάλαιο για ανάλωση
163

. 

 

7.2.9 Κυρώσεις παραβατών 

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου, προβλέπονται κυρώσεις για όσους φορολογουμένους 

δεν δηλώσουν καθόλου ή δηλώσουν ανακριβώς τα στοιχεία τα σχετικά με τον 

προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβίωσης καθώς και τα στοιχεία τα 

σχετικά με τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, κυρώσεις έχουν 

και όσοι  δεν αναγράφουν στη δήλωσή τους τη δαπάνη ανέγερσης ή αγοράς 

ακινήτων. 

Τα άρθρα στα οποία παραπέμπει η διάταξη αυτή για τις επιβαλλόμενες 

κυρώσεις, είναι τα άρθρα 87 και 88 του Ν. 2238/1994. Τα άρθρα όμως αυτά, έχουν 

ακυρωθεί με το Ν. 2523/1997 σύμφωνα με τον οποίο, από την έναρξη ισχύος του, 

παύει η ισχύς κάθε άλλης διάταξης που προβλέπει την επιβολή πρόσθετων φόρων, 

προστίμων και διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για παράβαση της φορολογικής 

νομοθεσίας. 

Παρά το γεγονός όμως, ότι έχουν ακυρωθεί, αυτές οι διατάξεις, ακόμη και 

σήμερα, παρά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται 
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στο κείμενο του νόμου στην ίδια παράγραφο, η οποία παραπέμπει στις ακυρωθείσες 

διατάξεις. 

 Τέλος, στο άρθρο ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, 

δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά 

που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος αλλά και 

οποιαδήποτε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του 

άρθρου. 

 

7.2.10 Προϊσχύουσες διατάξεις  

 

Το άρθρο αυτό, όπως τέθηκε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, δεν 

διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα. 

  Θα επισημάνουμε τις μεταβολές οι  οποίες επήλθαν και θα τις σχολιάσουμε.  

 Ξεκινώντας λοιπόν, από την πρώτη παράγραφο του άρθρου, παρατηρούμε ότι 

απαλείφθηκε η λέξη τεκμαρτή κι απέμεινε η φράση συνολική ετήσια δαπάνη. 

Άλλωστε, ο νομοθέτης έχει απαλείψει τη λέξη αυτή από τις νέες διατάξεις διότι πλέον 

το εισόδημα του φορολογουμένου προσδιορίζεται, είτε με βάση τα πραγματικά του 

εισοδήματα είτε με βάση τις αντικειμενικές του δαπάνες και υπηρεσίες. 

 Η διάταξη στη νέα της μορφή, αντικαταστάθηκε με το Ν. 3842/2010 και 

ισχύει από 1/1/2010 και μετά. 

Ως προς τη δυνατότητα της μη δικαιολόγησης της απόκτησης συναλλάγματος 

μη υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδας, από πρόσωπα που 

διέμειναν στο εξωτερικό για τουλάχιστον 5 συνεχή χρόνια, είναι μια διάταξη η οποία 

προστέθηκε με το Ν. 2459/1997 και ισχύει από 1/1/1996 και μετά. 

 Ολόκληρη η παράγραφος η οποία αφορά την ανάλωση κεφαλαίου 

προηγουμένων ετών, έχει τεθεί εκ νέου με το Ν. 3842/2010 και ισχύει από 1/1/2010 

και μετά. Η τροποποίηση της διάταξης αφορά το ότι, στις δαπάνες που αφαιρούνται 

από τα πραγματικά εισοδήματα, συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που 

περιγράφονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται από την 

εφαρμογή των άρθρων αυτών. Δηλαδή, έστω κι αν δεν υπολογίζονται κάποιες 

δαπάνες ή υπηρεσίες ή αγορές περιουσιακών στοιχείων  κατά τον υπολογισμό της 

ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, επειδή εκ του νόμου ορίζεται, ωστόσο κατά το 

σχηματισμό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών, λαμβάνονται υπόψη και 

οι εξαιρεθείσες δαπάνες. 
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 Οι προηγούμενες διατάξεις του Ν. 3763/2009, ίσχυσαν για τα οικονομικά έτη 

2009 και 2010, κι ελάμβαναν υπόψη τους τις δαπάνες οι οποίες ενέπιπταν στις 

διατάξεις περί εφαρμογής του τεκμηρίου και μόνον και όχι αυτές οι οποίες 

εξαιρούνταν από την εφαρμογή του τεκμηρίου. 

 Πριν από αυτή τη διάταξη, ίσχυε ο νόμος 3296/2004, ο οποίος εφαρμόστηκε 

από 1/1/2005 και μετά και σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου εξέπιπτε το σύνολο 

των δαπανών ανεξάρτητα αν απαλλάσσονταν από την εφαρμογή του τεκμηρίου. 

 Ο Ν. 2948/2001 που ίσχυσε από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2004, όριζε ότι 

εκπίπτουν οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17, χωρίς ειδική μνεία στο ενδεχόμενο της 

απαλλαγής του φορολογουμένου για κάποια από αυτές από το ετήσιο τεκμαρτό 

εισόδημα. Επομένως, λαμβάνονταν υπόψη το σύνολο των δαπανών. 

 Επιπλέον, διαφοροποίηση είχαμε με το Ν. 3842/2010, ως προς το ύψος του 

ποσού της ελάχιστης δαπάνης που υπολογίζεται, αν δεν υπάρχουν δαπάνες των 

άρθρων 16 και 17 ή αν αυτές που υπάρχουν είναι μικρότερες από το ποσό των 3000 

για άγαμο και των 5000 για έγγαμο. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό που 

υπολογίζεται ως ετήσια αντικειμενική δαπάνη, είναι αντίστοιχα 3000 ευρώ για άγαμο 

και 5000 ευρώ για συζύγους. 

 Με το Ν. 2948/2001, που ίσχυσε από 1/1/2002, το ποσό της ελάχιστης ετήσιας 

τεκμαρτής δαπάνης ήταν συνολικά 2900 ευρώ, ενώ με τον αρχικό  νόμο και μέχρι 

31/12/2001, το ποσό της ελάχιστης τεκμαρτής δαπάνης σε δραχμές, όπως ίσχυε τότε 

ως νόμισμα, ήταν 1.000.000 δρχ. 

 Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση υποβολής 

συμπληρωματικής δήλωσης για ανάλωση κεφαλαίου, για τόκους μερίσματα, μετοχές, 

για δήλωση ποσού από πώληση περιουσιακού στοιχείου, για εισοδήματα που δεν 

θεωρούνται εισόδημα ή που φορολογούνται με ειδικό τρόπο, δεν επιβάλλεται 

πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης. 

 Κατά τα λοιπά οριζόμενα, οι περισσότερες διατάξεις  του άρθρου 19 του 

αρχικού Ν. 2238/1994, ισχύουν μέχρι σήμερα μεταβαλλόμενες μόνον ως προς τις 

περιπτώσεις που κάθε φορά ορίζει ο νομοθέτης στις επιμέρους διατάξεις σχετικά με 

το τι περιλαμβάνεται στην έννοια των απαλλασσομένων εισοδημάτων ή με ειδικό 

τρόπο φορολογηθέντων χρηματικών ποσών  ή των ποσών που δεν θεωρούνται 

εισόδημα. 

 



108 

 

7.3 Συμπεράσματα 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάσαμε και αναλύσαμε τις διατάξεις του άρθρου 

19 του Ν. 2238/94, όπως ισχύουν μετά τις μεταβολές που επέφεραν οι διατάξεις του 

νόμου 3842/2010, από 1-1-2010. 

Ήδη σήμερα, με το νεώτερο Ν. 4110/2013, άρθρο 7 παράγραφος 5, έχει 

αντικατασταθεί η πρώτη παράγραφος του άρθρου αυτού σε σχέση με τον τρόπο που 

αντιμετωπίζεται φορολογικά, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του δηλωθέντος 

εισοδήματος και του εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες 

και των ποσών που δαπανά για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Η διαφορά 

αυτή λοιπόν, ενώ με τις προϊσχύουσες διατάξεις, αντιμετωπίζονταν ως εισόδημα το 

οποίο δεν εντάσσεται σε καμία άλλη κατηγορία εισοδήματος και φορολογείται ως 

εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων, διάταξη που ισχύει και σήμερα, 

ωστόσο με τις νέες διατάξεις, η διαφορά αυτή λογίζεται και φορολογείται ως 

εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 

Η διάταξη αυτή πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από 1/1/2014. 

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το άρθρο δεν δέχτηκε 

ιδιαίτερες μεταβολές στο περιεχόμενό του κρατώντας, από την πρώτη στιγμή που 

τέθηκε σε εφαρμογή, τον βασικό του χαρακτήρα. 

Πρόκειται για το άρθρο, που τυπικά και ουσιαστικά κλείνει το κεφάλαιο των 

διατάξεων του βασικού νόμου φορολογίας εισοδήματος, περί προσδιορισμού της 

φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες. Το άρθρο αυτό είναι και το ουσιωδέστερο, 

εφόσον κλείνει την αναφορά στις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και στα ποσά 

που δαπανώνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, για τα οποία έγινε 

αναφορά στα προηγούμενα άρθρα αυτού του κεφαλαίου, υποδεικνύοντάς μας τον 

τρόπο φορολόγησης της διαφοράς που δύναται να προκύψει μεταξύ πραγματικού 

εισοδήματος και συνολικής αντικειμενικής δαπάνης. 

Η άγνοια της ιδιαίτερης σημασίας του συγκεκριμένου άρθρου από πολλούς 

φορολογουμένους, τόσο παλαιότερα όσο και σήμερα, αποτελεί παγίδα για τον 

προσδιορισμό του αποτελέσματος της εκκαθαρισθείσας φορολογικής δήλωσης και 

συνεπώς για το ποσό του φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν. Ο φορολογούμενος 

κατά τη συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να 
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αποτυπώνει με ακρίβεια τα ετήσια δεδομένα του προκειμένου να αποφύγει λάθη που 

θα του στοιχίσουν σε φόρους αλλά και σε ταλαιπωρία. 

Η δυνατότητα που παρέχει ο νομοθέτης στο φορολογούμενο, να προβεί σε  

συμπλήρωση και διόρθωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλοντας 

συμπληρωματική δήλωση, με εισοδήματα που καλύπτουν τη διαφορά εισοδημάτων, 

χωρίς την επιβολή προστίμων, δείχνει την προσπάθεια του νομοθέτη, από τη μία 

πλευρά, να αμβλύνει την πεποίθηση των φορολογουμένων για την αναλγησία της 

Πολιτείας σε θέματα προσέγγισης της φορολογητέας ύλης με άλλους τρόπους, 

αυστηρά φοροεισπρακτικούς κι από την άλλη, να επιστήσει την προσοχή τους στον 

τρόπο διαχείρισης των φορολογικών τους θεμάτων επιδεικνύοντας υπευθυνότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

 

Κάνοντας μια επισκόπηση της εργασίας, αξίζει να θυμηθούμε τα σημαντικότερα 

σημεία της ως προς την αναφορά της στα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και πόθεν 

έσχες, έτσι ώστε, να εντοπιστούν τα προβλήματα που αφορούν τις σχετικές διατάξεις. 

 Η αρχή της ισότητας, η οποία κατοχυρώνεται συνταγματικά  στο άρθρο 4 & 1 

του Ελληνικού Συντάγματος, βρίσκει άμεση εφαρμογή στο φορολογικό μας δίκαιο, 

εμπεριέχοντας τις αρχές της καθολικότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης. 

 Η καθολικότητα του φόρου, συνεπάγεται την απαγόρευση αυθαίρετων και 

αδικαιολόγητων διακρίσεων στον τρόπο επιβολής του φόρου, εντούτοις αν η 

διαφορετική φορολογική μεταχείριση βασίζεται σε γενικά και αντικειμενικά 

κριτήρια, που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που τελεί κάθε κατηγορία 

και που επιβάλλονται από τις αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης και του 

Κοινωνικού Κράτους, όχι μόνον δεν αποκλείεται αλλά τουναντίον επιβάλλεται , όπως 

πχ. η έκπτωση της ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. 

 Ο σκοπός θέσπισης των φορολογικών τεκμηρίων, έχει να κάνει με την 

αδυναμία του νομοθέτη να συλλάβει τη φορολογητέα ύλη κατά τη σύναψη των 

συναλλαγών. Έτσι θέσπισε κάποια  τεκμήρια από τα οποία εμμέσως προκύπτει ένα 

ποσό που λαμβάνεται ως βάση επιβολής φόρου. 

 

 

8.1 Συνοπτική Επισκόπηση Αλλοδαπού Δικαίου 
 

Χρησιμοποίηση τεκμηρίων, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από ότι στη χώρα μας, 

παρατηρείται στα φορολογικά συστήματα και άλλων χωρών. Στις προηγμένες 

δημοσιονομικά χώρες, όπως η Αγγλία, τα μεν φορολογικά τεκμήρια των δαπανών 

διαβίωσης είναι άγνωστα, τα δε τεκμήρια αύξησης της περιουσίας, χωρίς να 

βασίζονται σε νομοθετική διάταξη, χρησιμοποιούνται στην φορολογική πρακτική ως 

απόδειξη φοροδιαφυγής, στις περιπτώσεις που τα στοιχεία που διαθέτει η φορολογική 

υπηρεσία δεν είναι επαρκή. Όμως, τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, 
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δηλαδή η αρχή του πόθεν έσχες, ισχύουν σε καθολικό βαθμό τόσο στην Αγγλία, όσο 

και στη Γαλλία, όπου τα φορολογικά τεκμήρια αποτελούν σημαντικό τρόπο 

προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και πάταξης της φοροδιαφυγής, μιας και οι 

Γάλλοι δεν χαρακτηρίζονται από το ίδιο υψηλό επίπεδο φορολογικής συνείδησης που 

χαρακτηρίζει τους γείτονές τους
164

. 

Έτσι, στη Γαλλία χρησιμοποιούνται φορολογικά τεκμήρια, βάσει των 

εξωτερικών ενδείξεων πλούτου και των προσωπικών εξόδων διαβίωσης
165

. Ο τρόπος 

αυτός προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος εφαρμόζεται επικουρικώς, 

μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έτσι ώστε να μην απέχει πολύ από το πραγματικό 

εισόδημα, ενώ παράλληλα παρέχεται στον φορολογούμενο το δικαίωμα να 

αμφισβητήσει την ακρίβεια του τεκμαρτού υπολογισμού, προσάγοντας στο 

δικαστήριο αποδείξεις. 

Και στις ΗΠΑ, η αρχή του πόθεν έσχες εφαρμόζεται χωρίς καμία εξαίρεση, 

ενώ η φοροδιαφυγή διαπιστώνεται, όχι μόνο βάσει βιβλίων και στοιχείων των 

επιχειρήσεων, αλλά και βάσει ουσιαστικών εξωλογιστικών δεδομένων, όπως είναι η 

αύξηση της πάσης φύσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, 

κατά τρόπο δυσανάλογο προς το δηλούμενο εισόδημά του
166

. 

 

 

8.2 Καθεστώς Φορολογικών Τεκμηρίων 
 

Η εισαγωγή των τεκμηρίων στον τρόπο προσδιορισμού του φορολογητέου 

εισοδήματος και ιδίως ο αμάχητος χαρακτήρας ορισμένων από αυτά, δημιούργησαν 

πολλαπλές αντιδράσεις και ανάγκασαν τον φορολογικό νομοθέτη να ανασυντάξει 

μερικά από αυτά ή και να καταργήσει άλλα. Το καθεστώς των φορολογικών 

τεκμηρίων από τον χρόνο έναρξης ισχύος του, με κάποιες παραλλαγές μέχρι σήμερα, 

περιλαμβάνει τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και τα τεκμήρια απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων δηλαδή πόθεν έσχες. Τα ποσά των τεκμηρίων που 

προέρχονται από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να 

                                                           
164

 Βλ. σχετικά ΚΑΛΔΗΣ Δ., Τα φορολογικά τεκμήρια όπως ισχύουν στη Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία 

και Ελλάδα, ΔΦΝ, 1979 
165

 Για παράδειγμα, ο φόρος επί των θυρών και παραθύρων δια τον προσδιορισμό του ύψους του 

μισθώματος των οικιών, που εφαρμόζονταν κατά τον προηγούμενο αιώνα, ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ., 

Φορολογικό Δίκαιο, 1981 
166

 Βλ. σχετικά ΚΑΛΔΗΣ Δ., Τα φορολογικά τεκμήρια όπως ισχύουν στη Μεγ. Βρετ……,ο.π., ΔΦΝ, 

1979 
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αμφισβητηθούν, μιας και η δαπάνη αυτή είναι πραγματική, αλλά τα τεκμήρια των 

δαπανών διαβίωσης είναι μαχητά και μπορούν να αμφισβητηθούν ΜΟΝΟΝ σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, όχι δηλαδή γενικά και αόριστα, οι οποίες ορίζονται ρητά 

από τον παραπάνω νόμο. Με τον ίδιο τρόπο, περιοριστικά αναφερόμενες στο Ν., 

ορίζονται και οι περιπτώσεις απαλλαγών από το τεκμήριο. 

 

 

8.3 Συνταγματικότητα 
 

Οι συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 & 5 και 78 & 1, αλληλοσυμπληρώνονται 

και δημιουργούν ένα πλέγμα, μέσα από το οποίο είναι δύσκολο να περάσουν 

αλώβητα τα φορολογικά τεκμήρια, τα οποία λόγω της γενικότητάς τους, 

αναπόφευκτα πραγματοποιούν μια αφαίρεση, σε σχέση με τα ατομικά 

χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης και θέτουν σε κίνδυνο την αρχή της 

φορολογικής δικαιοσύνης
167 

. Γι΄ αυτό και τα τεκμήρια δίχασαν, από την πρώτη 

στιγμή της επιβολής τους, την θεωρία και τη νομολογία, ενώ έγιναν αποδεκτά με 

δυσφορία από τους φορολογούμενους. Η επικρατούσα στη νομολογία άποψη, 

υπεραμύνεται των επιλογών του φορολογικού νομοθέτη, ακόμη και όταν 

θεσπίστηκαν τα αμάχητα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης του Ν. 820/78, που ήταν 

καταδήλως αντισυνταγματικά. Άλλωστε και ο ίδιος ο νομοθέτης, επανήλθε τέσσερα 

χρόνια μετά
168 

, για να μετατρέψει τον αμάχητο χαρακτήρα σε μαχητό. Από την άλλη, 

η επιστήμη εξέφρασε αμέσως τις επιφυλάξεις της, ως προς την συνταγματικότητα 

των τεκμηρίων, ως προς την σκοπιμότητά τους, σε σχέση με την αποτελεσματικότητά 

τους, τονίζοντας παράλληλα ότι, το θέμα της φοροδοτικής ισότητας, δεν είναι ζήτημα 

μόνο πολιτικής ή οικονομικής φύσεως, αλλά και κοινωνικής, δηλαδή είναι ταξικό. 

 

 

8.4 Επιχειρήματα υπέρ της Συνταγματικότητας 
 

Ενδεικτικό απόσπασμα, από την 1647/94 Στε, της επιχειρηματολογίας της 

νομολογίας, όπως επαναλαμβάνεται σε πλείστες  αποφάσεις : Επειδή, ορίζοντας ο 

συνταγματικός νομοθέτης ( άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος ), ότι οι Έλληνες πολίτες 

                                                           
167

 Βλ. σχετικά ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ Κ., Το τεκμ εισοδ….., οπ, Αρμεν 1987 
168

 Άρθρο 6 Ν. 1249/82 
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συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, 

παρέχει ευρεία ευχέρεια στον κοινό νομοθέτη, στον οποίο ανήκει, κατά το άρθρο 78 του 

Συντάγματος, η επιβολή των φόρων, για τον καθορισμό του κατάλληλου φορολογικού 

συστήματος. Ειδικότερα, από τις πιο πάνω συνταγματικές διατάξεις δεν αποκλείεται η 

θέσπιση, κατά τρόπο γενικό και απρόσωπο, τεκμηρίων προς σύλληψη εισοδημάτων 

διαφευγόντων τη φορολογία, αρκεί τα τεκμήρια αυτά να ανταποκρίνονται στα δεδομένα 

της κοινής πείρας κατά τη βάση τους και το συμπέρασμά τους. Πολύ περισσότερο δεν 

αποκλείεται η θέσπιση τεκμηρίων προς συμπλήρωση των πάγιων διατάξεων της 

φορολογικής νομοθεσίας που προβλέπουν τον προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση 

τα υποκειμενικά δεδομένα κάθε φορολογούμενου. Η καθιέρωση τεκμηρίων με τα πιο 

πάνω χαρακτηριστικά, δηλαδή κατά τρόπο γενικό και απρόσωπο και 

ανταποκρινόμενων στα δεδομένα της κοινής πείρας, και μάλιστα μαχητών, συνάδει με 

τα άρθρα 4 &5 και 78 του Συντάγματος και δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 20 &1 που 

κατοχυρώνει το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας,  ούτε στο άρθρο 26 αυτού που 

θεσπίζει τη διάκριση των εξουσιών, γιατί δεν συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση του 

νομοθέτη στη δικαστική κρίση υποθέσεων που ενδεχομένως θα αχθούν ενώπιον των 

δικαστηρίων, προεχόντως λόγω του μαχητού χαρακτήρα των τεκμηρίων αυτών. 

Η νομολογία λοιπόν, έθεσε με σαφήνεια τα κριτήρια συνταγματικής 

αντιμετώπισης των εκάστοτε νομοθετικών συστημάτων αντικειμενικού 

προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής : 

Ένα φορολογικό τεκμήριο, είναι σύμφωνο με τους συνταγματικούς κανόνες, 

όταν, τόσο η βάση του τεκμηρίου, όσο και το συμπέρασμα αυτού, συνάδουν προς τα 

δεδομένα της κοινής πείρας
169

, αρκεί να θεσπίζεται κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και 

να είναι μαχητό. Ο συλλογισμός αυτός, με την ίδια μάλιστα διατύπωση, 

επαναλήφθηκε σε πλείστες αποφάσεις των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων, 

καθιερώνοντας τα φορολογικά τεκμήρια, ως συνταγματικά ανεκτά
170

. 

Παράλληλα, τονίζεται ότι, τα φορολογικά τεκμήρια δεν αντίκεινται στο 

θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα δικαστικής προστασίας του άρθρου 20 & 1 Σ., 

γιατί θεσπίζονται από το νόμο ως μαχητά πλέον, κι επιτρέπεται στον φορολογούμενο 

η ανατροπή τους βάσει γεγονότων ανωτέρας βίας ή προσωπικών λόγων.  

                                                           
169

 ΣτΕ 1694/90, ΝομΒ, 39, σ 153, (και πολλές άλλες επακολούθησαν), ιδιαίτερη αξία έχει και η γνώμη 

της μειοψηφίας η οποία, χρησιμοποιώντας το ίδιο ακριβώς κριτήριο των δεδομένων της κοινής πείρας, 

καταλήγει σε αντίθετο συμπέρασμα. 
170

 Βλ. σχετικά ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ Κ.,  
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Υποστηρίζεται ακόμα, ότι η επιφύλαξη υπέρ του νόμου, που εμπεριέχεται στο 

άρθρο 20 & 1 του Σ., παρέχει τη δυνατότητα στο νομοθέτη, όχι μόνον να ρυθμίζει τη 

διαδικασία και τον τρόπο παροχής της δικαστικής προστασίας, αλλά και να θεσπίζει 

ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς στην άσκησή του
171

. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, η στροφή των νομολογιακών θέσεων, που σήμερα 

χρησιμοποιούν, τον μαχητό χαρακτήρα των τεκμηρίων, ως πρωταρχικό και βασικό 

στοιχείο της επιχειρηματολογίας τους, ενώ, παλαιότερα που ο νόμος προέβλεπε τα 

τεκμήρια ως αμάχητα, τα δικαστήρια πάλι έκριναν ότι δεν αντίκειται στις ίδιες 

συνταγματικές διατάξεις, χρησιμοποιώντας τότε, ως βασικό στοιχείο της 

επιχειρηματολογίας τους, τον ισχυρισμό ότι, ανταποκρίνονται στα δεδομένα της 

κοινής πείρας. 

Επιπρόσθετα, η επιχειρηματολογία των υπέρμαχων της συνταγματικότητας 

των τεκμηρίων, βασίστηκε στα άρθρα 4 & 5, 73 και 78 Σ., από τα οποία προκύπτει 

ότι, ο φορολογικός νομοθέτης, έχει ευρεία ευχέρεια επιλογής του κατάλληλου 

φορολογικού συστήματος, με στόχο την εξακρίβωση της φορολογικής ικανότητας 

των υπόχρεων και την επιβάρυνσή τους, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. 

Τέλος, υποστηρίζεται ότι, ο μαχητός χαρακτήρας των εν λόγω τεκμηρίων, 

διασφαλίζει και τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, άρθρο 26 του Σ., 

καθώς δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη επέμβαση του νομοθέτη, στη δικαστική κρίση 

υποθέσεων, που ενδεχομένως θα αχθούν ενώπιον των δικαστηρίων, αφού 

αναγνωρίζεται στο διάδικο-φορολογούμενο, η ευχέρεια να αμφισβητήσει το τεκμαρτό 

εισόδημα που υπολογίζεται με βάση τα τεκμήρια. 

 

 

8.5 Επιχειρήματα κατά της Συνταγματικότητας 
 

Ο συλλογισμός ότι, τα τεκμήρια ανταποκρίνονται στα δεδομένα της κοινής πείρας, 

χρησιμοποιείται ευρέως από τη νομολογία για να θεμελιωθεί η συνταγματικότητα 

των τεκμηρίων. Έτσι, τα δικαστήρια δέχονται ότι, ένα ουσιώδες και αμφισβητούμενο 

γεγονός, υφίσταται, χρησιμοποιώντας ως γνώμονα τα διδάγματα της κοινής πείρας, 

ένα σύνολο δηλαδή από αφηρημένες αρχές, που συνάγονται  από την καθημερινή 
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 Βλ. σχετικά ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Τα φορολογικά τεκμήρια του Ν. 820/78 δεν προσκρούουν 

στις διατάξεις του Συντάγματος, ΔΦΝ, 1980 
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παρατήρηση των φυσικών φαινομένων, των βιοτικών σχέσεων και των τεχνικών 

εφαρμογών
172 

. 

Γενικότερα, η έννοια των διδαγμάτων της κοινής πείρας αποτελεί μια γενική 

αρχή, μια ακαθόριστη έννοια, μια έννοια οδηγό, που δεν μπορεί να θεωρηθεί 

κανονιστική και να εξομοιωθεί με κανόνα δικαίου, καθώς έχει ανοιχτό περιεχόμενο 

και επιτελεί ως γνώμονας, για την αξιολόγηση της συνταγματικότητας, μια 

διαδικαστικού ή σταθμιστικού χαρακτήρα λειτουργία
173

. Σαν τέτοια, εμπεριέχει 

υψηλό βαθμό αοριστίας και για το λόγο αυτό, αφήνει ευρύτατα περιθώρια 

υποκειμενικών κρίσεων και εκτιμήσεων στον Δικαστή, κατά τον έλεγχο της 

συνταγματικότητας των νόμων. 

 Λόγω, λοιπόν της ευρύτητας και της αοριστίας, που εμπεριέχουν αυτές οι 

αρχές, είναι επιβεβλημένο να στηρίζονται σε πλήρη, στερεή και ανταποκρινόμενη 

στην πραγματικότητα αιτιολογία, ώστε να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία, ότι η 

δικαστική κρίση, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
174

. 

Μια απλή μελέτη της σχετικής νομολογίας, όμως, καταδεικνύει ότι τα 

δικαστήρια, χρησιμοποιούν τα δεδομένα της κοινής πείρας, ως κριτήριο αξιολόγησης 

της συνταγματικότητας των εν λόγω τεκμηρίων, χωρίς να προβαίνουν σε περαιτέρω 

αιτιολόγηση, χωρίς να διευκρινίζουν ποια είναι τα πραγματικά, κοινωνικά ή 

προσωπικά στοιχεία, που συνδέουν τα φορολογικά τεκμήρια με τα δεδομένα της 

κοινής πείρας. 

Η ερμηνευτική αυτή προσέγγιση των φορολογικών δικαστηρίων, 

εξουδετερώνει ουσιαστικά, τον διαμεσολαβητικό ρόλο, που οφείλει να διαδραματίσει 

ο ερμηνευτής του δικαίου, μεταξύ των ζωντανών πραγματικών περιστατικών της 

κάθε υπόθεσης και του κανόνα δικαίου, από τους οποίους οφείλει να τηρεί ίση 

απόσταση, χωρίς να ευνοεί τον έναν σε βάρος του άλλου. Εν προκειμένω, δηλαδή, η 

δικαστική εξουσία, χάνει τη θεσμικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της και 

μετατρέπεται, σε βοηθητικό όργανο υποστήριξης της νομοθετικής, παραβιάζοντας 

την αρχή της διάκρισης των εξουσιών του άρθρου 26 του Σ
175

. 
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 Βλ. σχετικά ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ Κ., Η συνταγματική αξιολόγηση του συστήματος δικαστικής 

προστασίας για την ανατροπή των αντικειμενικών κριτηρίων, ΔΕΕ 8-9/1999 
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 Γιατί εκείνο που καταξιώνει μια ερμηνευτική θέση τελικά, είναι η αιτιολογία της, ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 

Α.,Ερμηνεία του Συντάγματος και λειτουργία του πολιτεύματος, 1996 
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 Βλ σχετικά ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.,Ερμηνεία του Συντάγματος και λειτουργία του πολιτεύματος , 1996 

& βλ. και σημείωμα ΚΥΠΡΑΙΟΥ Μ., επί της ΔΠρΑθ 5425/98, ΔΕΕ   11/98 
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Ένα άλλο επιχείρημα των υποστηριχτών της αντισυνταγματικότητας, είναι η 

αντίθεση των φορολογικών τεκμηρίων με το άρθρο 78 & 1 και 4 Σ., το οποίο 

επιτάσσει την επιβολή των φόρων, σύμφωνα με τα περιοριστικά απαριθμούμενα 

φορολογικά περιστατικά. Συγκεκριμένα, για να είναι συνταγματικά επιτρεπτή, από 

τον τυπικό νόμο η επιβολή και είσπραξη φόρων, απαιτείται η ύπαρξη, τουλάχιστον 

ενός από τα περιοριστικά απαριθμούμενα οικονομικά περιστατικά, τα οποία είναι : 

το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, οι δαπάνες και οι συναλλαγές ή οι κατηγορίες 

τους. 

 Η αρχή της επιβολής του φόρου, αποτελεί ειδική μορφή της αρχής της 

νομιμότητας, γιατί απαγορεύει στο νομοθέτη, να δημιουργήσει πλασματικά 

οικονομικά περιστατικά και να τα συνδέσει με την επιβολή του φόρου
12

. Εντούτοις, 

με τα φορολογικά τεκμήρια, ο νομοθέτης καθιέρωσε πλασματικό τρόπο εξεύρεσης 

του φορολογητέου εισοδήματος, και υπερφαλάγγισε ανεπίτρεπτα, τα πραγματικά 

νομοθετικά φορολογικά περιστατικά του άρθρου 78 & 1 Σ., για να δημιουργήσει 

πλασματικό φορολογικό περιστατικό, στο οποίο στήριξε την επιβολή του φόρου.  

Παράλληλα, ο πλασματικός τρόπος εξεύρεσης του φορολογητέου 

εισοδήματος, αντίκειται και στο άρθρο 4 & 5 του Σ., που ορίζει ότι, η συνεισφορά 

στα δημόσια βάρη γίνεται αδιακρίτως και ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός και 

καθιερώνει την αρχή της φορολογικής ισότητας
176

. Η διάταξη του άρθρου 4 & 5 του 

Σ., περιέχει δύο αρχές : της καθολικότητας της φορολογίας και της ισότητας με την 

ειδική μορφή της αναλογικότητας, που σημαίνει ότι, απαγορεύει στο νομοθέτη να 

επιβάλλει φόρο, που είναι αυθαίρετος ή δυσανάλογος με τις πραγματικές φοροδοτικές 

ικανότητες των φορολογουμένων και όχι βάσει πλασματικών μεγεθών
177

. 

Συνεπάγεται ότι, η αρχή της ισότητας πρέπει να εξατομικεύεται, καθώς 

αποτελεί μια κατευθυντήρια αρχή για το νομοθέτη και μόνον τα δικαστήρια μπορούν 

να ελέγξουν, αν ο νομοθέτης υπερέβη τα ακραία όρια, της δικαιοπλαστικής 

ελευθερίας του
178

. 

Επίσης, αν τα περιστατικά ή γεγονότα, που θεμελιώνουν το τεκμαρτώς 

φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι πραγματικά, αλλά πλασματικά στα ουσιώδη 

στοιχεία τους, τότε ο φορολογικός νόμος, έχει δημευτικό ή απαλλοτριωτικό 
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 Ο αλ. Σβώλος και ο Γ. Βλάχος δέχονται ότι τα μαχητά φορολογικά τεκμήρια δεν αντίκεινται στο 
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 Βλ. σχετικά ΚΥΠΡΑΙΟΣ Μ., Ο έλεγχο….., ΔΦΝ 1979 
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χαρακτήρα και άρα αντιβαίνει στα άρθρα 4&5 και 17 &1 σε συνδυασμό με το 78 

&1,4 του Σ
179

. Όπως εύγλωττα διαπίστωσε ο Δ. Τσάτσος, οικονομικό βάρος, που 

επιβάλλεται χωρίς να υπάρχει το φορολογητέο περιουσιακό στοιχείο, όπως συμβαίνει 

πολλές φορές κατά τον τεκμαρτό προσδιορισμό φορολογητέας ύλης, αποβάλλει το 

χαρακτήρα του φόρου και μετασχηματίζεται σε ένα περιορισμό της ιδιοκτησίας, που 

δύσκολα εναρμονίζεται με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 17 του Συντάγματος του 

1975
180

. 

Τέλος, η καθιέρωση των μαχητών πλέον τεκμηρίων και ιδίως ο νομοθετικός 

περιορισμός των λόγων αμφισβήτησής τους, σχετίζονται άμεσα και με το 

απαράγραπτο συνταγματικό ατομικό δικαίωμα της δικαστικής προστασίας του 

άρθρου 20 &1 του Σ., που συνιστά παράλληλα και το θεμέλιο του κράτους δικαίου. 

Το δικαίωμα αυτό, από τη φύση του έχει αμυντικό – αρνητικό χαρακτήρα, παρέχει 

δηλαδή στον φορέα του, αξίωση αποχής του κράτους από βλαπτικές ενέργειες, ώστε 

να δημιουργείται, μια σφαίρα ελεύθερη από την κρατική παρέμβαση, αλλά 

ταυτόχρονα, αποτελεί και μια θεσμική εγγύηση , την υποχρέωση δηλαδή του 

κράτους, να προβεί σε ενέργειες για την προστασία του δικαιώματος. Το περιεχόμενο 

της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας, είναι η κατοχύρωση ή αποκατάσταση του 

θιγόμενου δικαιώματος ή συμφέροντος, ενώ, για να εκπληρωθεί ο σκοπός της 

συνταγματικής αυτής εγγυήσεως, η δικαστική προστασία πρέπει να είναι πλήρης και 

αποτελεσματική
181

. Γίνεται δεκτό, επίσης ότι, η επιφύλαξη όπως νόμος ορίζει, 

περιορίζεται στον καθορισμό της διαδικασίας και δεν μπορεί να επεκταθεί και στην 

απαγόρευση του δικαστικού ελέγχου, δηλαδή στην κατάργηση του δικαιώματος 

αυτού
182

.  

Για να είναι λοιπόν , συνταγματικά ανεκτός, ένας περιορισμός του 

δικαιώματος της δικαστικής προστασίας, απαιτείται να τηρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις : α) να τον προβλέπει το Σύνταγμα, β) να μην οδηγεί σε κατάργηση του 

δικαιώματος ή σε αναίρεση της ουσίας του, γ) να έχει γενικό και αντικειμενικό 

χαρακτήρα και να εξυπηρετεί λόγους γενικότερου συμφέροντος
183

. 
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 Βλ. σχετικά ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ Π., Συνταγματικό Δίκαιο-Ατομικά δικαιώματα Β΄, 1991 
182

 Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται και στην ΕΥΡΩΠ.ΣΔΑ (Ρώμη, κύρωση με ΝΔ 53/1974):άρθρο 6, 

η οποία βάσει του άρθρου 28&1Σ, έεχει μεγαλύτερη τυπική ισχύ από τον κοινό νόμο, ΜΠΕΗΣ Κ., Τα 

αμάχητα φορολογικά τεκμήρια είναι αντισυνταγματικά, Δ9, 1978 
183

 Άλλωστε κατά γενική αρχή των ατομικών δικαιωμάτων, η ελευθερία αποτελεί τον κανόνα και οι 

περιορισμοί την εξαίρεση 
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 Στην προκειμένη περίπτωση, οι περιορισμοί που θέτει ο φορολογικός 

νομοθέτης, περιορίζουν σε ανεπίτρεπτο βαθμό την ανταπόδειξη και αποδυναμώνουν 

ουσιαστικά, το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας, γιατί καθιερώνουν τα 

φορολογικά τεκμήρια, ως κατ΄ εξαίρεση μαχητά, μόνον βέβαια για τους περιοριστικά 

νομοθετημένους λόγους. 

 Έτσι, το τεκμήριο, το οποίο απλά αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης και 

κατά του οποίου, δεν χωρεί πλήρης ανταπόδειξη, με κάθε αποδεικτικό μέσο ή άλλο 

δικονομικό όπλο, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί μαχητό. Από την άλλη, δεν 

παρουσιάζει ούτε την απολυτότητα ενός αμάχητου ισχυρισμού, χαρακτηριστικό που 

το κατατάσσει σε μια γκρίζα ζώνη, μεταξύ μαχητού και αμάχητου, κι αναλόγως από 

τη σκοπιά που το εξετάζει κάποιος, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ως εν μέρει 

μαχητό ή εν μέρει αμάχητο
184

. 

 Υποστηρίζεται
185

 δε, ότι επιπλέον προϋπόθεση, για να είναι συνταγματικώς 

ανεκτά τα τεκμήρια είναι, να μην υπάρχει μόνον στα χαρτιά η επιφυλασσόμενη 

δυνατότητα δικαστικής εναντίωσης στο μαχητό τεκμήριο, όπως συμβαίνει, όταν ο 

ενδιαφερόμενος, περιορίζεται στην απόδειξη αρνητικών γεγονότων, απόδειξη που 

είναι πρακτικώς αδύνατη. 

 

 

8.6 Κριτική 
 

Ο περιορισμός της ανταπόδειξης, στις περιπτώσεις αμφισβήτησης των φορολογικών 

τεκμηρίων, σε συνδυασμό με την σταθερή και χωρίς παρεκκλίσεις επιμονή του 

ανωτάτου κυρίως ακυρωτικού δικαστηρίου, να υποστηρίζει την συνταγματικότητα 

των εν λόγω τεκμηρίων, χωρίς να προβαίνει αυτεπάγγελτα σε ουσιώδη έλεγχο της 

συνταγματικότητας των νόμων, άρθρο 93 & 4 του Σ., που θεσπίζουν τα τεκμήρια 

αυτά, δημιουργεί προβλήματα στην φορολογική πραγματικότητα της χώρας μας. 

Έτσι, για παράδειγμα, ακόμα και σε περιπτώσεις, όπου αποδεικνυόταν, με τα πλέον 

επίσημα και αναμφισβήτητα στοιχεία, ότι κατά τη συγκεκριμένη χρήση, επήλθε ζημία 

που οφειλόταν σε συγκεκριμένα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, το ανώτατο 

δικαστήριο, δεν δεχόταν να εξετάσει τον ισχυρισμό γιατί δεν συμπεριλαμβάνονταν 
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στους προβλεπόμενους, κατ΄ εξαίρεση, νομοθετημένους λόγους ανατροπής του 

τεκμηρίου
186

. 

Από την άλλη, υπάρχουν πολλά φορολογικά δικαστήρια, που μη μπορώντας 

πλέον, να παραβλέπουν την αναμφισβήτητη πραγματικότητα, ούτε να αγνοούν 

παντελώς την κοινή λογική, επιχειρούν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα και 

καταλήγουν να αποφεύγουν μεν, να χαρακτηρίσουν τις διατάξεις αυτές ως 

αντισυνταγματικές, ερμηνεύοντάς τις, όμως κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να υπαγάγουν 

σε αυτές, καταστάσεις και έννοιες, εντελώς διαφορετικές από αυτές που προβλέπουν. 

 Η διασταλτική αυτή ερμηνεία που χρησιμοποιούν τα δικαστήρια, είναι 

επιβεβλημένη, όταν υπάρχουν κενά στις διατάξεις του νόμου, κάτι που δεν ισχύει 

στην περίπτωση θέσπισης φορολογικών τεκμηρίων και τελικά, αν και επιτυγχάνεται 

ένα θετικό αποτέλεσμα, η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι μάλλον, 

αντιεπιστημονική, αντιφατική και επικίνδυνη και δεν παρέχει καμία ασφάλεια 

δικαίου, ούτε εξυπηρετεί το αίσθημα δικαίου
187

. 

Επίσης, παρόλο που οι τόσο περιοριστικοί λόγοι αμφισβήτησης, συνεπάγονται 

συνήθως, την απόφαση του δικαστή, να μην κάνει δεκτά όλα τα μέσα, δηλαδή τους 

λόγους, ανταπόδειξης, ένας προσεκτικός και επιμελής φορολογούμενος, που συλλέγει 

αποδεικτικά στοιχεία, έχει βάσιμες πιθανότητες να ανατρέψει την αντικειμενική 

εκτίμηση των φορολογικών αρχών και να επιτύχει την αναθεώρηση του 

εκκαθαριστικού του σημειώματος, με τον παράλληλο περιορισμό του φορολογητέου 

εισοδήματος
188

. 

 Ενώ, υπάρχει απόφαση του ΔΠρΠειρ.(ΔΦΝ, 53, 1999), η οποία διατυπώνει 

τη γνώμη ότι, ο φορολογούμενος, μπορεί να αμφισβητήσει τα τεκμήρια, 

επικαλούμενος όχι μόνο τα νομοθετημένα δεδομένα, αλλά και τα δεδομένα της 

κοινής πείρας, τα οποία δεν έλαβε υπόψη του ο νομοθέτης, που πρέπει να 

αξιολογηθούν από το δικαστήριο, ως δικαστικά τεκμήρια και δύνανται να οδηγήσουν 

στη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος
189

. 
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Ο νομοθέτης, αντιλαμβανόμενος τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη 

θέσπιση και την εφαρμογή των φορολογικών τεκμηρίων, τις αδικίες που συνεχώς 

δημιουργούνταν αλλά και λόγω των επιταγών των καιρών, αποφάσισε να απαλείψει 

τον όρο τεκμαρτός και τεκμήριο, αντικαθιστώντας τα με τη φράση αντικειμενικός. 

Από την αιτιολογική έκθεση του νόμου 3842/2010, με τον οποίο έγινε αυτή η 

απάλειψη, μαζί με πολλές άλλες αλλαγές στις φορολογικές διατάξεις, διαπιστώνουμε 

τη βούληση του νομοθέτη, να αναμορφώσει πλήρως το φορολογικό πλαίσιο, μετά 

από πραγματοποίηση κοινωνικού διαλόγου με διάφορους φορείς. 

Σκοπός της μεταβολής, μαζί με στόχους για ένα απλό και δίκαιο φορολογικό 

πλαίσιο με ενιαίους κανόνες, χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις, είναι η αναμόρφωση  

του πλαισίου φορολόγησης εισοδημάτων και περιουσιών. Ένα νέο πλαίσιο που θα 

ενθαρρύνει την ειλικρίνεια και όπου ο πολίτης θα μπορεί να συνεισφέρει ανάλογα με τις 

πραγματικές του δυνατότητες. Έχοντας δε, ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση 

της φοροδιαφυγής, καθιερώνεται μεταξύ άλλων, ένα απλό και δίκαιο σύστημα 

καθορισμού ελάχιστων δαπανών διαβίωσης με βάση τα χρησιμοποιούμενα περιουσιακά 

στοιχεία. 

Έτσι, πλέον δεν αναφερόμαστε σε τεκμήρια αλλά σε πραγματικές δαπάνες 

στις οποίες υποβλήθηκε ο φορολογούμενος και για τις οποίες οφείλει να 

φορολογηθεί. 

Η απάλειψη του όρου τεκμήριο και η εφαρμογή της λέξης αντικειμενικός, έχει 

τεθεί σε ισχύ από 1/1/2010 και ισχύει μέχρι και σήμερα. 

Από την εφαρμογή των νέων διατάξεων, δεν διαπιστώθηκε κάποια ιδιαίτερη 

μεταβολή στην αντιμετώπιση του τρόπου φορολόγησης των αντικειμενικών δαπανών 

και υπηρεσιών σε σχέση με το προϊσχύον τεκμήριο. Ίσως, ο δικαιολογητικός λόγος  

να βρίσκεται, στο ότι πλέον οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο φορολογούμενος 

και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει στην κατοχή του, αντιμετωπίζονται ως 

πραγματικότητα χωρίς να παρουσιάζεται αντικειμενική δυσκολία για τον εντοπισμό 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 
Στα προηγούμενα κεφάλαια, γνωρίσαμε την έννοια των φορολογικών τεκμηρίων, την 

αιτιολογική βάση της εισαγωγής των τεκμηρίων στην φορολογική νομοθεσία, τον 

σκοπό θέσπισης των, τα είδη τους και τέλος τις κατηγορίες τους. 

 Στη συνέχεια, είδαμε τις φορολογικές διατάξεις ως κείμενο του νόμου στη 

σημερινή τους μορφή, αναλύσαμε αυτές τις διατάξεις, ως προς το τι ισχύει σήμερα, 

αλλά και όπως ίσχυαν από την  έναρξη του νόμου,  παραθέτοντας στο τέλος της 

ανάλυσης κάθε διάταξης, τα συμπεράσματά μας. 

 Επίσης, αναφερθήκαμε στα προβλήματα εφαρμογής των φορολογικών 

τεκμηρίων, κάνοντας αναφορά στους υπέρμαχους της συνταγματικότητας των 

τεκμηρίων και στις θέσεις τους και στην αντίθετη άποψη που υποστηρίζει ότι τα 

φορολογικά τεκμήρια είναι αντισυνταγματικά. 

Τέλος, ασκήσαμε κριτική προκειμένου να καταλήξουμε στα τελικά μας 

συμπεράσματα, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια. 

Αντικείμενο της εργασίας είναι τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και πόθεν 

έσχες σύμφωνα με το Ν. 2238/1994 από την έναρξη ισχύος του μέχρι σήμερα καθώς και 

τα προβλήματα εφαρμογής των. Στο χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, οι 

συγκεκριμένες διατάξεις, δέχτηκαν πολλές τροποποιήσεις, καταργήσεις, προσθήκες 

σε περιεχόμενο. Ο βασικός νόμος, δέχτηκε αλλαγή, ακόμη και στην έκφραση της 

βασικής του φιλοσοφίας, που την εκφράζει με τη λέξη τεκμήριο, τεκμαρτός 

προσδιορισμός. Πρόσφατα, με το Ν. 3842/2010,απαλείφθηκαν οι παραπάνω λέξεις 

από τον τίτλο ή το κείμενο του νόμου και αναφερόμαστε πλέον, σε αντικειμενικές 

δαπάνες και υπηρεσίες κι όχι σε τεκμήρια δαπανών διαβίωσης.  

Ο φορολογικός νομοθέτης, με τη θέσπιση των τεκμηρίων, προσπάθησε να 

θέσει φραγμό στην οδό διαφυγής της υφισταμένης, αλλά μη εμφανιζόμενης 

φορολογητέας ύλης, όμως η ευρύτατη χρησιμοποίηση του εξαιρετικού αυτού μέτρου 

προσδιορισμού του εισοδήματος, ενισχύει την τυποποίηση του φορολογικού 

συστήματος, με συνέπεια, να μην εναρμονίζεται με τις αρχές της νομιμότητας του 
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φόρου και της φοροδοτικής δικαιοσύνης
190

. Όπως διαπιστώθηκε και παραπάνω, 

σκοπός της  θέσπισης φορολογικών τεκμηρίων, είναι η περιστολή της φοροδιαφυγής, 

της οποίας αίτια μεταξύ άλλων, είναι
191

: η ατέλεια των τεχνικών μέσων, το 

απρόσφορο των μεθόδων, το πολύπλοκο των διαδικασιών και ιδιαίτερα η έλλειψη 

αποτελεσματικής μηχανοργάνωσης των φοροτεχνικών υπηρεσιών και η ελεγκτική 

απειρία μεγάλου μέρους  του φοροτεχνικού ελέγχου. 

 Εντούτοις, με τα τεκμήρια, αντί να περιορίζεται ουσιαστικά η φοροδιαφυγή, 

δημιουργούνται απαράδεκτες αδικίες, σε ασθενέστερους οικονομικά 

φορολογούμενους, ενώ πλέον, δεν αποτελούν εισοδηματική πολιτική κυβερνήσεων, 

παρά εισπρακτική πρακτική και στηρίζονται ουσιαστικά λιγότερο στην έννοια του 

δικαίου και περισσότερο στη δυνατότητα άντλησης εσόδων του Κράτους, με τον 

ευχερέστερο τρόπο, αδιαφορώντας για την τήρηση της συνταγματικά εγγυημένης 

φοροδοτικής ικανότητας. Τα τεκμήρια, λοιπόν, πλήττουν κυρίως τη μεγάλη 

πλειοψηφία των φορολογουμένων, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα δηλαδή, ενώ η 

μειοψηφία των ανώτερων στρωμάτων παραμένει ανέπαφη, ως επί το πλείστον. 

Συνεπώς, ο νομοθέτης, αν θέλει να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, θα πρέπει 

να λάβει αμέσως, τα κατάλληλα νομοθετικά και οργανωτικά μέτρα, που θα 

καταστήσουν δυνατή, την αναδιαμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος και την 

αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τη 

φοροδιαφυγή μπορεί να περιορίσει, επίσης, η άρτια και επαρκής οργάνωση των 

φορολογικών διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων, για τη διενέργεια 

φορολογικών ελέγχων, σε πυκνά χρονικά διαστήματα και την απονομή της 

φορολογικής δικαιοσύνης, σε σύντομα χρονικά διαστήματα και όχι μετά την πάροδο 

πολλών ετών, οπότε συνήθως, εν τω μεταξύ, έχουν καταργηθεί οι σχετικοί 

φορολογικοί νόμοι
192

. 

 Ενώ, μέχρις ότου καταστεί αυτό δυνατό, ο νομοθέτης πρέπει, να προβεί στην 

επανεξέταση των τεκμηρίων και στην κατάργηση εκείνων, που αντιτίθενται στη 

λογική και το Σύνταγμα
193

. 

Η διαπίστωση, τέλος, ότι τα φορολογικά τεκμήρια, αντιβαίνουν στην 

συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, της καθολικότητας του φόρου αλλά 
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και της φοροδοτικής δικαιοσύνης, δεν είναι μόνον ζήτημα συνταγματικό, αλλά και 

κοινωνικοπολιτικό, διότι δεν συνεπάγεται μόνον την αντισυνταγματικότητα των εν 

λόγω διατάξεων, αλλά και την αδυναμία του Κράτους, να εδραιώσει την αρχή του 

κοινωνικού φορολογικού κράτους, η οποία συμβάλλει, στην υλοποίηση της αρχής του 

κοινωνικού κράτους  και επιτρέπει την συμβίωση του Κοινωνικού Κράτους και του 

Κράτους Δικαίου
194

. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο να συντελεστεί εν ευθέτω χρόνο, η 

μετάβαση από τον τεκμαρτό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, στον πραγματικό. 

Παρά την απάλειψη του όρου τεκμαρτές και την αντικατάστασή του με τη 

λέξη αντικειμενικές δαπάνες, που πραγματοποίησε ο νομοθέτης με το Ν. 3842/2010, 

προκειμένου να πείσει, ότι οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο φορολογούμενος 

καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχει, είναι πραγματικά εισοδήματα, 

που αν δεν καλύπτονται με τα δηλωθέντα πρέπει να φορολογηθούν, δεν επέτυχε το 

στόχο του διότι ο τρόπος φορολόγησης μόνον κατ΄ όνομα μεταβλήθηκε. Κατά τα 

λοιπά, ισχύει ό,τι ίσχυε και για τις τεκμαρτές δαπάνες. 

Η νέα διάταξη περί αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών, ισχύει από 

1/1/2010 μέχρι και σήμερα. 

Ωστόσο, ήδη βρισκόμαστε προ της κατάργησης των φορολογικών τεκμηρίων, 

όπως ίσχυσαν, ή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών, όπως μέχρι σήμερα 

ισχύουν, σύμφωνα με πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες. Η καθιέρωση του 

καθολικού ηλεκτρονικού περιουσιολογίου,  αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για 

την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου που ευαγγελίζεται ο καθ΄ ύλην 

αρμόδιος Υπουργός, αφού ο βασικός στόχος είναι, η καταγραφή όλων των δαπανών 

και των εσόδων των φορολογουμένων. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι από τη 

στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ το εν λόγω μέτρο, οι φορολογούμενοι θα φορολογούνται 

πλέον με όρους πραγματικών συναλλαγών κι όχι με βάση ένα θεωρητικό εισόδημα, 

το οποίο προκύπτει από κατοχή σπιτιού ή ΙΧ κλπ. 

Όπως φαίνεται, το Υπουργείο Οικονομικών, επιδιώκει να εφαρμόσει ένα 

δικαιότερο φορολογικό σύστημα, συλλαμβάνοντας τη φοροδιαφυγή κι εφευρίσκοντας 

καλύτερους τρόπους για την πάταξή της. Η εφαρμογή των τεκμηρίων, απέτυχε 

παταγωδώς σε αυτόν τον τομέα, ενώ συνδέθηκε και με άλλου είδους αδικίες σε βάρος  

των φορολογουμένων. 
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296/14.12.2004 (ΦΕΚ 253Α΄) που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος 

φυσικών και νομικών προσώπων 

17. ΠΟΛ 1142/2012 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 

3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.03.2011), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας 

18. ΠΟΛ 1042/1992 ΘΕΜΑ: Διαχωρισμός ακαθαρίστων εσόδων από λιανικές 

πωλήσεις κατά συντελεστή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών 

διατροφής 

19. ΠΟΛ 1238/1994 ΘΕΜΑ: Πότε δεν επιβάλλονται πρόστιμα στις φορολογικές 

δηλώσεις 
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20. ΠΟΛ 1152/2002 ΘΕΜΑ: Κάλυψη της τεκμαρτής διαφοράς με τα ποσά των 

αποζημιώσεων ή επιδοτήσεων επί της παραγωγής αγροτικών προϊόντων 

21. ΠΟΛ 1059/2010 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας 

μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα…………και 

λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

18 του ν. 3842/2010  

22. ΠΟΛ 1198/1996 ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εισοδήματος που προέρχεται από ακίνητο 

ανήλικου τέκνου που αγοράστηκε με δωρεά χρημάτων από τρίτα πρόσωπα. 

Υποχρέωση ή μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τον ανήλικο 

23. ΝΟΜΟΣ 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151/16-09-1994) Κύρωση του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος 

24. ΝΟΜΟΣ 2459/1997 (ΦΕΚ Α΄ 17/18.08.1997) Κατάργηση φορολογικών 

απαλλαγών και άλλες διατάξεις [Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας] 

25. ΝΟΜΟΣ 2579/1998 (ΦΕΚ 31 /Α/17-2-1998) Φορολογικές διαρρυθμίσεις και 

άλλες διατάξεις 

26. ΝΟΜΟΣ 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/19-10-2001) Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων 

και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ 

27. ΝΟΜΟΣ 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/17-11-1999) Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις 

στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις 

28. ΝΟΜΟΣ 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23-4-2010) Αποκατάσταση φορολογικής 

δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις (Φόρος 

Ακίνητης Περιουσίας ) 

29. ΝΟΜΟΣ 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄/28-1-2004) Μέτρα αναπτυξιακής και 

κοινωνικής πολιτικής – αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου  και 

άλλες διατάξεις  

30. ΝΟΜΟΣ 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄17/23-1-2013) Ρυθμίσεις στη φορολογία 

εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και 

λοιπές διατάξεις 

31. ΝΟΜΟΣ 3091/2002 (ΦΕΚ Α΄ 330/24-12-2002) Απλουστεύσεις και βελτιώσεις 

στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις 

32. ΝΟΜΟΣ 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄/17-12-2010 ) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας 
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33. ΝΟΜΟΣ 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31-3-2011) Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 

στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Οικονομικών 
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