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Περίληψη 

 

     Η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, οι επιπτώσεις της οποίας άρχισαν να 

γίνονται ορατές από το 2010, αλλά και η διαχρονική κρίση αξιών τόσο σε προσωπικό 

όσο και σε πολιτικό επίπεδο, οδηγούν την πολιτεία σε υιοθέτηση εναλλακτικών 

φορολογικών πρακτικών, με την αιτιολογία της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Η 

εργασία πραγματεύεται τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της φορολογίας 

εισοδήματος στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται τρείς διαφορετικές πρακτικές υπολογισμού 

των τεκμηρίων, αυτή του Ν.2238/94 όπως ίσχυε για το οικονομικό έτος 2010, του 

Ν.3842/10 που τροποποίησε τον τότε ισχύοντα ΚΦΕ (2238/94) όπως ίσχυε για το 

οικονομικό έτος 2011 και τέλος του ισχύοντα ΚΦΕ (4172/13) με έτος αναφοράς το 

φορολογικό έτος 2015. Παράλληλα για κάθε έτος και με αρχή το έτος 2009 που 

αντιπροσωπεύει το οικονομικό έτος 2010, παρουσιάζονται επίσημα στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας. Επίσης παρουσιάζονται 

στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πορεία των εσόδων και τη διάρθρωση της 

φορολογητέας ύλης από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών 

προσώπων. Τέλος παρουσιάζονται και αναλύονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη 

συμμετοχή των τεκμηρίων στη τελική φορολόγηση των πολιτών. Σκοπός της εργασίας 

είναι η σύγκριση των οικονομικών δεικτών, της πορείας των εσόδων και της 

διάρθρωσης της φορολογητέας ύλης και η διερεύνηση του πώς η εφαρμογή των 

τεκμηρίων  επηρέασε αυτά. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, βασίζεται στη συλλογή 

επίσημων στατιστικών στοιχείων και στη σύγκριση και ανάλυση αυτών και πάντα σε 

σχέση με την εφαρμογή των τεκμηρίων. Επίσης χρησιμοποιήθηκε Ελληνική και 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία, αλλά και νόμοι και εγκύκλιοι του Υπουργείου 

Οικονομικών. Τα κύρια ευρήματα της εργασίας έχουν να κάνουν με τη συμβολή των 

τεκμηρίων στη συγκράτηση της φορολογητέας ύλης και στην πορεία των εσόδων σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης. 

Λέξεις κλειδιά: Φορολογία, Τεκμήρια, Ελάχιστη Φορολογία, Αντικειμενικές Δαπάνες, 

Δαπάνες Απόκτησης, Τεκμαρτό Εισόδημα 
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Abstract 

 

    The dire economic situation of the country, the effects of which became visible in 

2010, but over time, a crisis of values both personally and politically as well, have lead 

the state to adopt alternative tax practices on the grounds of tax evasion and avoidance. 

The paper discusses the alternative method of calculating the income tax in Greece. 

There are presented three different calculation practices of evidence that of the Low 

2238 / 94 as applicable for the financial year 2010, the Low 3842 / 10, which amended 

the then existing code (2238/94) as in force for the financial year 2011 and finally the 

current code (4172/13) with reference year, the fiscal year 2015. At the same time, each 

year, starting in 2009 representing the year 2010, are presented official statistics on the 

global economic situation of the country. Statistics are also presented on the state of 

income and the structure of the tax base of the submission of tax returns of individuals. 

Finally we present and analyze statistics on the impact of alternative practices of 

taxation in the final tax burden of citizens. The purpose of this paper is to compare the 

economic indicators of the state of income and the structure of the tax base and how the 

application of the alternative practices is affecting them. The methodology used is based 

on the collection of official statistics and the comparison and analysis of these and 

always in relation to the application of the alternative practices of taxation. The 

literature used is in Greek and foreign language, also used are laws and documents of 

the Ministry of Finance. The main findings of the work have to do with the contribution 

of alternative practices of taxation in sustaining the tax base and revenue performance 

during the financial crisis.   
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Αναγκαιότητα και Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας  

  

Αναγκαιότητα Διπλωματικής Εργασίας 

     Η εκάστοτε ακολουθούμενη φορολογική πολιτική αποτελεί σημαντική παράμετρο 

τόσο για την οικονομική πορεία του κράτους όσο και για τη διαμόρφωση του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών. 

     Οι πολλαπλές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία καταδεικνύουν τη σύγχυση και 

την αδυναμία της πολιτείας να συλλάβει και να φορολογήσει αδήλωτη φορολογητέα 

ύλη. Ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας αποτελεί ένα μόνο 

από τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία για την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής 

και φοροαποφυγής.  

     Η οικονομική κρίση έκανε ακόμη εντονότερα τα φαινόμενα αυτά και οδήγησε σε 

σκληρότερες εναλλακτικές επιλογές φορολογικής πολιτικής. Ο υπολογισμός των 

τεκμηρίων, για περιουσιακά στοιχεία που ήδη κατείχαν οι πολίτες πριν την έναρξη της 

οικονομικής κρίσης, επέφερε αύξηση της φορολογίας και αδυναμία των 

φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

     Η εργασία  παρουσιάζει επίσημα στατιστικά στοιχεία τόσο για την οικονομική 

κατάσταση της χώρας όσο και για τη διάρθρωση της φορολογητέας ύλης από την 

εφαρμογή των τεκμηρίων. Τα τελικά συμπεράσματα καταδεικνύουν τη χρησιμοποίηση 

των τεκμηρίων, ως μέσο για τη συγκράτηση της φορολογητέας ύλης σε περιόδους 

οξύτατης οικονομικής κρίσης.    

 

Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 

     Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα πρώτα τέσσερα 

κεφάλαια και αναφέρεται σε βασικές φορολογικές έννοιες που συνδέονται άρρηκτα με 

την εφαρμογή των τεκμηρίων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια πέντε, έξι 

και επτά το καθένα από το οποίο πραγματεύεται και ένα νόμο εφαρμογής των 

τεκμηρίων. Το τρίτο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει το κεφάλαιο οκτώ που 

αναφέρεται σε επίσημα στατιστικά στοιχεία και στα τελικά συμπεράσματα της 

εργασίας. 
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Αναλυτικότερα στο πρώτο μέρος:  

     Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες περί φορολογίας όπως η 

έννοια του φόρου, οι διακρίσεις αλλά και ιστορικά στοιχεία της φορολογίας στην 

Ελλάδα. 

     Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται βασικές αρχές του φορολογικού δικαίου αλλά 

και άρθρα του συντάγματος που πραγματεύονται φορολογικά θέματα. Γίνεται ιδιαίτερη 

μνεία στη νομιμότητα του φόρου και στη φορολογική ισότητα, στοιχεία που 

απασχολούν ιδιαίτερα την εφαρμογή των τεκμηρίων. 

     Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τις γενικές αρχές φορολογικής πολιτικής και πως 

αυτή επηρεάζει τον πολίτη. Επίσης αναφέρεται στη φορολογική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως αυτή επηρεάζει την Ελλάδα.  

     Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις βασικές έννοιες των τεκμηρίων, την 

ιστορική αναδρομή των τεκμηρίων στην Ελλάδα και τη φορολογική ισότητα σε σχέση 

με τα τεκμήρια.  

Στο δεύτερο μέρος:  

     Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρει τα βασικά σημεία των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του 

άρθρου 2238/94 με παραπομπές σε εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών που 

αναφέρονται στο προσδιορισμό φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες όπως ίσχυε 

για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009). Στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθενται 

στατιστικά στοιχεία για το ίδιο οικονομικό έτος και σε σχέση με τα τεκμήρια και τη 

φορολογία των φυσικών προσώπων από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.   

     Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται οι αλλαγές που επέφερε η ψήφιση του Ν.3842/10 

στο τότε ισχύοντα ΚΦΕ (2238/94) σε σχέση με το προσδιορισμό της φορολογητέας 

ύλης με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και όπως ίσχυε για το οικονομικό έτος 2011 

(χρήση 2010).  Και εδώ στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθενται στατιστικά στοιχεία σε 

σχέση με τις αντικειμενικές δαπάνες και τη φορολογία των φυσικών προσώπων. 

     Το έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζει με αναλυτικότερο τρόπο τον εναλλακτικό τρόπο 

υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας όπως προσδιορίστηκε με την κύρωση του νέου 

ΚΦΕ (Ν.4172/13) από 01/01/2014.  Έτος αναφοράς το φορολογικό έτος 2015 για το 

οποίο δυστυχώς δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την εφαρμογή 

του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας. 
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Στο τρίτο μέρος:  

      Στο όγδοο κεφάλαιο παρατίθενται επίσημα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με 

την πορεία των εσόδων. Καταρχήν καταγράφονται οικονομικοί δείκτες που έχουν να 

κάνουν με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας και στη συνέχεια 

στατιστικά στοιχεία από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών 

προσώπων. Τέλος γίνεται σύγκριση των οικονομικών ετών 2010 και 2011 και σε σχέση 

με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τη συμμετοχή των τεκμηρίων στη πορεία 

των εσόδων. Διευκρινίζεται ότι το οικονομικό έτος 2011 ήταν το τελευταίο έτος που 

δημοσιεύτηκαν επίσημα στατιστικά στοιχεία για  την εφαρμογή των τεκμηρίων. 

     Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα από την εκπόνηση της εργασίας αλλά και 

προτάσεις για την εφαρμογή υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας στην Ελλάδα. 

 

Μεθοδολογία 

      Κατά τη συγγραφή του πρώτου μέρους που πραγματεύεται τη θεωρητική 

προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήθηκε Ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, 

άρθρα και  επιστημονικές μελέτες αλλά και πληροφορίες από έγκυρες ιστοσελίδες. 

Αντλήθηκαν πληροφορίες από το Σύνταγμα των Ελλήνων και από τον Αστικό Κώδικα 

όπως επίσης και από τη συναφή νομολογία. 

     Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται τα σημαντικότερα σημεία τριών νόμων (Ν.2238/94 

– 3842/10 και 4172/13) και συγκεκριμένα στα άρθρα που περιγράφουν στοιχεία 

σχετικά με το θέμα της εργασίας.  Γίνεται αναφορά των κυριότερων σημείων κατά νόμο 

και άρθρο, με παραπομπές σε νόμους και σε εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

     Στο τρίτο και τελευταίο μέρος παρατίθενται επίσημα στατιστικά στοιχεία που 

αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat,  τη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων , 

το Υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.   

     Πεδίο εφαρμογής της έρευνας  τα αποτελέσματα από την υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων των φυσικών προσώπων από το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) έως και 

το φορολογικό έτος 2014 (χρήση 2014). Διευκρινίζεται ότι επίσημα στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με την εφαρμογή των τεκμηρίων έχουν δημοσιευθεί μέχρι και το οικονομικό 

έτος 2011 ( χρήση 2010). Για τα επόμενα έτη παρατίθενται όσα στοιχεία αντλήθηκαν 
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από τη ΓΓΔΕ και τις εκθέσεις του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης 

παρατίθενται στατιστικά στοιχεία από το έτος 2009 έως το έτος 2014 για τη γενικότερη 

οικονομική κατάσταση της χώρας.   

     Τελικός σκοπός της εργασίας, είναι η διερεύνηση, δια μέσου της σύγκρισης των 

γενικών οικονομικών δεικτών και των αποτελεσμάτων από την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων, του τρόπου που η εφαρμογή του εναλλακτικού  

προσδιορισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος επηρεάζει την τελική 

φορολόγηση των πολιτών. Προκρίθηκε η μεθοδολογία της σύγκρισης επίσημων 

στατιστικών στοιχείων λόγω της ασφάλειας των αποτελεσμάτων αλλά  και με ισχυρές 

ενδείξεις ότι η επιλογή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου θα οδηγούσε σε 

προδιαγεγραμμένα αποτελέσματα, καθώς ο θεσμός των τεκμηρίων είναι δυσβάσταχτος 

για μεγάλη μερίδα φορολογουμένων.  

 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας   

     Η πρακτική των τεκμηρίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δεδομένη 

οικονομική κατάσταση καθώς τα στοιχεία που παρουσιάζονται αποδεικνύουν την 

αλλοίωση του σκοπού εφαρμογής της. Η χρησιμότητα του εγχειρήματος  

επικεντρώνεται  στη συγκέντρωση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων, σχετικών με το 

θέμα, και στα τελικά συμπεράσματα που αποδεικνύουν το πραγματικό λόγο εφαρμογής 

των τεκμηρίων.   

     Με τον υπολογισμό της ελάχιστης φορολογίας στην Ελλάδα έχουν ασχοληθεί 

διπλωματικές εργασίες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, περιοριζόμενες όμως 

στην περιγραφή των νόμων και στη συνταγματικότητα αυτής. Δεν έχει εντοπιστεί καμία 

διδακτορική διατριβή που να παρουσιάζει στοιχεία έρευνας σχετικά με το θέμα. Η 

βιβλιογραφία περιορίζεται σε περιγραφή των νόμων και σε κάποια ανάλυση αυτών με 

βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.  Όπως είναι αναμενόμενο λόγω της 

ιδιαιτερότητας του θέματος η ξενόγλωσση βιβλιογραφία αλλά και ξενόγλωσσες έρευνες 

και άρθρα είναι ιδιαίτερα περιορισμένα.      

     Τον Απρίλιο του 2011 η μετέπειτα Γενική Γραμματέας της ΓΓΔΕ Κατερίνα 

Σαββαϊδου σε μελέτη που παρουσίασε σε διεθνές συνέδριο φορολογίας εντοπίζει τα 

προβλήματα του φορολογικού μας συστήματος. Μέρος των προβλημάτων αποτελεί και 

«η θέσπιση από τον φορολογικό νομοθέτη αμάχητων τεκμηρίων: μέσο για την 



xviii 
 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής ή περιορισμός της δικαστικής 

προστασίας των φορολογουμένων;». Η μελέτη έχει να κάνει κυρίως με τη ψήφιση του 

Ν.3842/10 και πως επιχειρείται από τον φορολογικό νομοθέτη η αντιμετώπιση της 

διεθνούς φοροδιαφυγής μέσω μιας σειράς μαχητών και κυρίως αμάχητων τεκμηρίων. 

Αναφέρεται στη μη αναγνώριση των εκπιπτόμενων δαπανών ή την επαύξηση των 

ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων αναφορικά με τα μη συνεργάσιμα κράτη ή 

κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Επίσης αναφέρεται στις συνέπειες μη 

έκπτωσης πραγματοποιηθέντων δαπανών ή επαύξησης εσόδων σε περίπτωση 

μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, ή της φορολόγησης για το παγκόσμιο εισόδημα 

ως φορολογικού κατοίκου Ελλάδος. Τα συμπεράσματά της αναφέρονται στην 

υποχρέωση του φορολογικού νομοθέτη για σεβασμό των φορολογικών και 

συνταγματικών αρχών και κυρίως στην αρχή της αναλογικότητας. Προτείνεται η 

αποφυγή και κατάργηση των αμάχητων τεκμηρίων που έχουν σαν αποτέλεσμα την 

προσαύξηση των εσόδων και της φορολογικής επιβάρυνσης φορολογουμένων, λόγω 

συμμετοχής τους σε ορισμένες συναλλαγές. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρεί πολύ πιθανή 

απόφαση περί αντισυνταγματικότητας των τεκμηρίων από τα αρμόδια δικαστήρια. 

     Στις 17/10/2011 ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε με το θέμα της αμφισβήτησης 

του τεκμηρίου διαβίωσης του άρθρου 16 παράγραφος 1θ΄του ΚΦΕ (Ν.2238/94). Οι 

πολυάριθμες διαμαρτυρίες πολιτών σχετικά με την έλλειψη πληροφόρησης από τις 

Δ.Ο.Υ.  οδήγησαν σε πόρισμα σχετικά με τη νομιμότητα του τεκμηρίου διαβίωσης.  Το 

πόρισμα καταρχήν δέχεται τη νομιμότητα επιβολής τεκμηρίων, στηριζόμενο σε 

αποφάσεις του ΣτΕ αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, με την προϋπόθεση της δυνατότητας αμφισβήτησης τους από τους πολίτες.  

Η αρχή εστιάζει σε δύο κατηγορίες φορολογουμένων, των κατοίκων εξωτερικού που εκ 

των πραγμάτων δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση και των πολιτών που δεν δήλωσαν 

πραγματικό εισόδημα και φορολογήθηκαν τεκμαρτά με αποτέλεσμα την απώλεια 

παροχών αναγκαίων για τον βιοπορισμό τους. Στα συμπεράσματα δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση τόσο στην πληροφόρηση και καθοδήγηση των φορολογουμένων από τις 

Δ.Ο.Υ. όσο και διαδικτυακά. Προτείνεται για τους κατοίκους εξωτερικού η επίκληση 

των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας που διαθέτουν υπερνομοθετική ισχύ και 

για τους πολίτες με μηδενικό εισόδημα η επίκληση εκπεστέων δαπανών που θα 

μπορούσαν να μειώσουν τον φόρο αλλά και των διατάξεων περί αμφισβήτησης των 

τεκμηρίων.   
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     Στις 08/09/2014 ο Δρ. Δημήτριος Μελάς σε άρθρο του εκφράζει τους 

προβληματισμούς και τις απόψεις του για την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης. 

Κάνοντας αναφορά σε παραδείγματα, αναφέρει ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα τεκμήρια 

προσδιορίζουν κατά προσέγγιση το πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου, αλλά 

στις περισσότερες περιπτώσεις δημιουργούν πλασματικό εισόδημα που δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναφέρεται τόσο στα τεκμήρια διαβίωσης με 

ιδιαίτερη έμφαση στην κατοχή αυτοκινήτων και ακινήτων όσο και στα τεκμήρια 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και παραθέτει τους προβληματισμούς του για την 

εφαρμογή τους. Κάνει αναφορά στα προβλήματα εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών 

προσδιορισμού του εισοδήματος και στις αδυναμίες του φορολογικού συστήματος να 

ανταποκριθεί. Με δεδομένο την υπερφορολόγηση, την αδυναμία των πολιτών να 

ανταποκριθούν στις φορολογικές τους απαιτήσεις και την αυξημένη 

«αντικειμενοποίηση» του φορολογικού συστήματος, θεωρεί μονόδρομο για την 

πολιτεία τη μείωση εφαρμογής των τεκμηρίων. Η άντληση των εσόδων θα μπορούσε να 

επέλθει μέσα από την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων και την αποφυγή κατάθεσης 

πινακίδων αυτοκινήτων στις Δ.Ο.Υ.      

     Το 2014 οι Δημήτρης Σταματόπουλος και Αντώνης Καραβοκύρης εκδίδουν τον 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Ανάλυση και Ερμηνεία. Αναφέρονται βασικές 

φορολογικές έννοιες αλλά και ανάλυση - ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή 

ερώτησης – απάντησης. 

     Ο Χρήστος Ν. Τότσης το 2016 εκδίδει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 σε μία νέα έκδοση. Παραθέτονται και 

αναλύονται με βάση ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών τα άρθρα 

που αφορούν τον εναλλακτικό προσδιορισμό της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος.   
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

     Στο πρώτο μέρος αναφέρονται καταρχήν βασικές φορολογικές  έννοιες, απαραίτητες 

για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος. Γίνεται αναφορά σε αρχές του 

φορολογικού δικαίου που άπτονται του αντικειμένου της εργασίας και σε αρχές 

φορολογικής πολιτικής καθώς ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος, αποτελεί 

βασικό συστατικό των εκάστοτε φορολογικών επιλογών. Τέλος προσδιορίζεται η 

έννοια των τεκμηρίων και παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του θεσμού. Γίνεται μνεία 

στη φορολογική ισότητα στην Ελλάδα σε σχέση πάντα με τα τεκμήρια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο   

1. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

1.1  Η  Έννοια του Φόρου 

     Κλασικός ορισμός του φόρου είναι αυτός που διατύπωσε ο Γάλλος οικονομολόγος 

Gaston Jèze,  σύμφωνα με τον οποίο «ο φόρος αποτελεί αναγκαστική εισφορά που 

καταβάλλεται από τον πολίτη, δίχως ειδική αντιπαροχή και την εισπράττει το κράτος για 

να αντιμετωπίζει τις δημόσιες δαπάνες». Κατά τους νεότερους οικονομολόγους, η 

έννοια του φόρου δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο  στον ταμιευτικό της σκοπό, δηλαδή 

στην εξασφάλιση μόνο των εσόδων αλλά θα πρέπει να στηρίζεται και σε άλλους 

σκοπούς που συνοψίζονται στους εξής: 

     Ταμιευτικός: Βασιζόμενος στην ουδετερότητα του φόρου, δηλαδή με την  είσπραξη 

του φόρου να καλύπτονται οι προσφερόμενες στους πολίτες αντιπαροχές χωρίς 

οποιαδήποτε ανάμιξη στην οικονομική ζωή1, αποβλέπει στην εξασφάλιση των 

δημοσίων εσόδων υπέρ του κράτους με σκοπό την κάλυψη των δαπανών του.  Κατά 

την κλασική οικονομική άποψη ο φόρος δεν θα πρέπει να πιέζει τους φορολογούμενους 

για τον προσανατολισμό της δραστηριότητας τους προς ορισμένη κατεύθυνση όπως 

αυτή προσδιορίζεται από το κράτος. 

     Οικονομικός σκοπός: Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της οικονομικής 

πολιτικής και βασιζόμενο σε οικονομικές συγκυρίες και πληθωριστικές τάσεις, το 

κράτος παρεμβαίνει έτσι ώστε να αποτρέψει φαινόμενα όπως η οικονομική καταστροφή 

ή η εξάλειψη αδικιών. Μπορεί να επιτύχει σκοπούς όπως η αναδιανομή του 

εισοδήματος η άσκηση αντιπληθωριστικής πολιτικής ή ακόμη και η κατεύθυνση των 

επιχειρήσεων προς ορισμένους παραγωγικούς κλάδους. Σύμφωνα με τον Σ. 

Καράγιωργα «οι φόροι αποτελούν ισχυρό μέσο για την αντιμετώπιση των διαταραχών 

του οικονομικού συστήματος». 

     Κοινωνικοπολιτικός σκοπός: Με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη αποβλέπει 

στην εξάλειψη κοινωνικών καταστάσεων. Η παρέμβαση του κράτους λειτουργεί 

καταλυτικά  σε περιπτώσεις φοροαπαλλαγών, απαγόρευσης φόρων σε ορισμένα είδη, 

απαλλαγή ευπαθών κοινωνικά ομάδων . Η φορολογία αποτελεί βασικό εργαλείο για την 

αντιμετώπιση  της άνισης κατανομής του πλούτου, για παράδειγμα μέσα από την 

υιοθέτηση προοδευτικών συντελεστών.  

                                                           
1Βλ. σχετ. Φινοκαλιώτης, Κ.  (2005). Φορολογικό δίκαιο 
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    Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Δυτικής Γερμανίας το 

να επιδιώκονται και άλλοι σκοποί πέρα του ταμιευτικού δεν αντίκειται καταρχήν στις 

διατάξεις του συντάγματος2. 

     Προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν ασφαλή και σύγχρονο ορισμό του φόρου θα 

πρέπει να αναφέρουμε καταρχήν τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του: 

     Άμεση χρηματική παροχή: Ο ιδιώτης μεταβιβάζει άμεση χρηματική δηλαδή 

αγοραστική δύναμη προς το κράτος. Σύμφωνα με τον Duverger3  η παροχή είναι άμεση 

και αυτό είναι και το στοιχείο που διαφοροποιεί τον φόρο από την ιδιωτική μεταβίβαση 

αγοραστικής δύναμης προς το κράτος λόγω έκδοσης πληθωριστικού χρήματος. Στη 

σημερινή εποχή η παροχή είναι κατά κύριο λόγο χρηματική, εκτός ελαχίστων 

εξαιρέσεων, ενώ παλαιότερα η παροχή θα μπορούσε να είναι και σε είδος, για 

παράδειγμα ο φόρος της «δεκάτης» επί τουρκοκρατίας. 

     Υποχρεωτική παροχή: Σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ4 η βεβαίωση του φόρου αποτελεί 

τίτλο εκτελεστό. Το κράτος βασιζόμενο στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας επιβάλλει 

φόρους μονομερώς, με νόμο ή  με σειρά μέτρων και οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να 

εκπληρώσουν την υποχρέωση προς την πολιτεία. Η φορολογική έννομη σχέση λοιπόν 

αποτελεί ενοχική σχέση δημοσίου δικαίου καθώς η δημόσια εξουσία του κράτους 

υπερτερεί έναντι του πολίτη5. 

     Οριστικός χαρακτήρας της παροχής: Το στοιχείο αυτό του φόρου τον 

διαφοροποιεί από τον εκούσιο ή αναγκαστικό δανεισμό. Έτσι ενώ ο φόρος αποτελεί 

οριστική παροχή χωρίς την υποχρέωση επιστροφής,  στο δημόσιο δανεισμό το κράτος 

εξασφαλίζει έσοδα για την κάλυψη των δαπανών του,  χωρίς καταναγκασμό  και με την 

υπόσχεση μελλοντικής επιστροφής  κεφαλαίου και τόκων.   

     Η παροχή είναι μονομερής: Το κράτος δεν έχει την υποχρέωση ειδικού 

ανταλλάγματος για την καταβολή του φόρου από μέρους του πολίτη. Η υποχρέωση του  

είναι γενική και συνίσταται στο γενικό δημόσιο συμφέρων. Σήμερα η έννοια του 

κοινωνικού καθήκοντος έχει επικρατήσει με το κράτος να παρέχει υπηρεσίες γενικά στo 

                                                           
2Βλ. σχετ. B. Verf. G/E 16,147  
3 Βλ. σχετ. Institutions financiers (1957) 
4 Βλ. σχετ. άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
5 Βλ. σχετ.  Φορτσάκης, Θ. – Σαββαϊδου, Κ. (2014).  Φορολογικό δίκαιο 
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κοινωνικό σύνολο που σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν 

αντιπαροχή της φορολογικής υποχρέωσης6. 

     Λειτουργίες του φόρου: Σύμφωνα με τον ορισμό του Gaston Jèze, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, η έννοια του φόρου έχει μια και μοναδική λειτουργία αυτή της 

εξασφάλισης δημοσίων εσόδων και της κάλυψης των δαπανών. Η σύγχρονη όμως 

αντίληψη περί φορολογίας επιτάσσει και άλλες λειτουργίες. Η παρέμβαση του κράτους 

για δικαιότερη φορολογία ή αναδιανομής του εισοδήματος, κίνητρα για την ενίσχυση 

των επενδύσεων, μέτρα κοινωνικής προστασίας.     

     Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι φόρος είναι η με σαφώς καθορισμένες διατάξεις και 

χωρίς ειδικό αντάλλαγμα, εισφορά των πολιτών προς το κράτος, για την κάλυψη των 

δημόσιων αναγκών, στις οποίες περιλαμβάνονται κοινωνικοπολιτικοί και οικονομικοί 

σκοποί. 

 

1.2 Διακρίσεις του Φόρου 

     Ανάλογα με τη σκοπιά που εξετάζονται οι φόροι, δηλαδή της φορολογητέας ύλης,  

του τρόπου υπολογισμού ή του προσδιορισμού της φορολογικής βάσης αποτυπώνονται 

διάφορες διακρίσεις. Σύμφωνα με την κλασική επιστήμη οι φόροι διακρίνονται στις 

εξής κατηγορίες:  

     Πραγματικοί και προσωπικοί φόροι: Η διάκριση συνίσταται στη φοροδοτική 

ικανότητα του πολίτη. Στους πραγματικούς φόρους η επιβολή γίνεται χωρίς την 

παράμετρο της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του φορολογουμένου (π.χ. 

ΦΠΑ, μεταβίβαση ακινήτου). Στους προσωπικούς φόρους λαμβάνονται υπόψη στοιχεία 

όπως η οικογενειακή κατάσταση, αναπηρίες, μειωμένο εισόδημα (π.χ. εκπτώσεις 

ιατρικών δαπανών, φοροαπαλλαγές αναπηρίας).  

     Ειδικοί και κατ΄ αξία φόροι: Στους ειδικούς φόρους κριτήριο επιβολής αποτελεί η 

ποσότητα, το βάρος, η έκταση κτλ. (π.χ. τα κυβικά εκατοστά αυτοκινήτου). Στους κατ΄ 

αξία φόρους, η πραγματική ή τεκμαρτή αξία υπολογίζεται σε χρήμα, όπως το ποσό του 

εισοδήματος ή η αξία πώλησης ακινήτων. 

                                                           
6 Βλ. σχετ. Φινοκαλιώτης, Κ. (2005). Φορολογικό δίκαιο 
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     Άμεσοι και έμμεσοι φόροι: Βάσει της διάκρισης αυτής κατά την διοικητική  άποψη 

είναι ο  τρόπος είσπραξης ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους. Άμεσος είναι ο φόρος 

που εισπράττεται με ονομαστικούς καταλόγους και τέτοιοι φόροι στο Ελληνικό 

φορολογικό σύστημα είναι ο φόρος εισοδήματος, κληρονομιών δωρεών κτλ . Έμμεσος 

είναι ο φόρος που εισπράττεται κατά τη διάπραξη ορισμένων γεγονότων που 

καθορίζουν και την ύπαρξη του φορολογητέου αντικειμένου όπως ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας, οι δασμοί, τέλη χαρτοσήμου κτλ. 

     Κατά τη δημοσιονομική άποψη, βάσει της παραπάνω  διάκρισης  είναι το φαινόμενο 

της επίπτωσης του φόρου. Άμεσος λοιπόν είναι  ο φόρος που πραγματικά οφείλει να 

καταβάλει ο φορολογούμενος στο κράτος κατά το νομοθέτη, δηλαδή υπάρχει ταύτιση 

πληρωτή και υπόχρεου. Έμμεσος αντιθέτως είναι ο φόρος που επιβάλλεται σε  ένα 

πρόσωπο  όμως την τελική επιβάρυνση και πληρωμή θα την επωμιστεί κάποιο άλλο 

πρόσωπο, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση πληρωτής και υπόχρεος είναι διαφορετικό 

άτομο. 

      Μια αρκετά νεότερη άποψη χρησιμοποιεί σαν βάση τη φύση του φορολογικού 

αντικειμένου.  Άμεσος είναι ο φόρος που επιβάλλεται στην πραγματική περιουσία του 

φορολογουμένου και στο εισόδημα που έχει αποκτήσει, ενώ έμμεσος αυτός που 

επιβάλλεται στο δαπανηθέν εισόδημα. 

     Τέλη: Ο καταβάλλων τα τέλη απολαμβάνει μια κρατική δραστηριότητα που 

παρέχεται από το κράτος ως ανταπόδοση του τέλους. 

     Εισφορά: Υποχρεωτική εισφορά του πολίτη προς το κράτος με ανταπόδοση έργα ή 

έκτακτες οικονομικές περιστάσεις, όπως η επιβολή της έκτακτης εισφοράς λόγω της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

     Τακτικοί και έκτακτοι φόροι: Τακτικοί είναι οι επιβαλλόμενοι καθιερωμένοι 

φόροι που ισχύουν χωρίς χρονικό περιορισμό ενώ έκτακτοι αυτοί που επιβάλλονται 

λόγω εκτάκτων αναγκών (έκτακτη εισφορά, τέλος επιτηδεύματος). 

     Αναλογικοί και προοδευτικοί φόροι: Βάσει της διάκρισης είναι η μαθηματική 

μέθοδος υπολογισμού του φόρου. Στον αναλογικό φόρο υπάρχει  ένα σταθερό ποσοστό 

φορολογίας ανεξαρτήτως ποσού, ενώ στον προοδευτικό φόρο το ποσοστό αυξάνεται 

ακολουθώντας την αύξηση του εισοδήματος. 
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     Αρνητικός φόρος: Ο πολίτης έχει υποχρέωση να πληρώνει φόρους στο κράτος 

(θετικός φόρος) αλλά και το δικαίωμα ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του να 

αξιώνει από το κράτος επιχορήγηση ως βοήθεια για την κάλυψη των στοιχειωδών 

αναγκών διαβίωσης του (αρνητικός φόρος). Αποτελεί ένα μέσο ανακατανομής του 

εισοδήματος αν και στην πράξη παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα όπως το κόστος και 

τα κριτήρια επιλογής των πολιτών.  

     Ουδέτερος φόρος: Κατά τους κλασσικούς οικονομολόγους ο φόρος δεν θα πρέπει 

να ασκεί πίεση στους φορολογούμενους με σκοπό να τους ωθήσει προς συγκεκριμένες 

δραστηριότητες ή να τους απωθήσει από ενέργειες αλλά θα πρέπει να περιορίζεται 

αποκλειστικά και μόνο στο φορολογικό του ρόλο. 

     Χρήσιμο θα ήταν να διακρίνουμε την έννοια του φόρου από το ανταποδοτικό τέλος. 

Το ανταποδοτικό τέλος αποτελεί και αυτό υποχρεωτική παροχή η οποία όμως 

καταβάλλεται με σκοπό την ανταπόδοση συγκεκριμένης υπηρεσίας από το κράτος.  

Βάση διάκρισης των δύο εννοιών λοιπόν αποτελεί το κατά πόσο η παροχή του πολίτη 

θεωρείται αντάλλαγμα για μια συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία. Επίσης θα  πρέπει να 

διακρίνουμε την έννοια του φόρου από τα χρηματικά πρόστιμα τα οποία σκοπεύουν 

στη φορολογική συμμόρφωση των πολιτών, τα παράβολα  τα οποία έχουν 

ανταποδοτικό χαρακτήρα (π.χ. η έκδοση διαβατηρίου) και τις ασφαλιστικές εισφορές 

που καταβάλλονται στους ασφαλιστικούς φορείς με σκοπό την συνταξιοδότηση ή την 

ιατρική περίθαλψη. 

 

1.3 Ιστορική Αναδρομή Φορολογίας στην Ελλάδα 

     Η φορολογία ήταν γνωστή από τα αρχαία χρόνια και ιδιαίτερα στην αναπτυγμένη 

οικονομία της αρχαίας Αθήνας. Από τότε υπήρχε ο διαχωρισμός ανάμεσα στους 

άμεσους και έμμεσους φόρους αν και οι άμεσοι φόροι θεωρούνταν προσβλητικοί  για 

τον πολίτη καθώς η έννοια της ελευθερίας ήταν ασυμβίβαστη με την έννοια της άμεσης 

φορολογίας. Στη πράξη όμως η άμεση φορολογία ήταν υπαρκτή μέσα από τους φόρους 

«μετοίκιον» και «ξενικόν» οι οποίοι όμως δεν αφορούσαν τους Αθηναίους πολίτες 

αλλά τους ξένους που έμεναν μόνιμα στην Αθήνα και ασκούσαν υποτιμητικά για την 

εποχή επαγγέλματα όπως του εμπόρου και του θαυματοποιού. Παρόλα αυτά οι 

πλούσιοι  Αθηναίοι πολίτες είχαν επωμιστεί το φόρο «λειτουργίας» (τακτικής και 

έκτακτης) όπου η τακτική αφορούσε την κάλυψη των πολεμικών αναγκών και η 
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έκτακτη  τις θρησκευτικές ή καλλιτεχνικές ανάγκες.  Οι «έχοντες και κατέχοντες» στην 

ουσία επωμίζονταν το μεγάλο βάρος της φορολογίας δημιουργώντας ένα αίσθημα 

φορολογικής ισορροπίας7.  

     Γνωστός φόρος της εποχής ήταν και το  «διαπύλιον» ένα είδος τελωνειακών τελών 

για τα εμπορεύματα που περνούσαν τα πύλη της πόλης, καθώς και η «πεντηκοστή» για 

τη εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων στα λιμάνια .Οι αμυντικές δαπάνες της εποχής 

καλύπτονταν από εισφορές που ήταν ανάλογες με την οικονομική κατάσταση των 

συμμάχων οι οποίοι και εισέφεραν τον ανάλογο φόρο στο κοινό ταμείο, 

χαρακτηριστικό παράδειγμα η Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία. Η «επιφορά» επίσης 

αποτελούσε ένα είδος έκτακτης εφάπαξ φορολογίας προς τους συμμάχους ανάλογα με 

τις οικονομικές ανάγκες8.  

     Σε πολλές περιπτώσεις η επιβολή του φόρου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 

πολιτικές ελευθερίες και τους αγώνες του ανθρώπου για καλύτερες συνθήκες ζωής 

καθώς και με την απονομή δικαιοσύνης. Έτσι στα φεουδαρχικά κράτη και στο 

μεσαίωνα ο φόρος επιβαλλόταν ανεξέλεγκτα από τον ηγεμόνα. Η MAGNA CARTA9 

κατάργησε την απόλυτη εξουσία του ηγεμόνα να επιβάλει φόρους, το άρθρο 12 

απαγόρευε την επιβολή φόρων χωρίς την έγκριση του Κοινού Συμβουλίου, 

δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για τη σημερινή  μορφή του φόρου όπου η 

επιβολή γίνεται με νόμο που ψηφίζεται από τη βουλή. Η Γαλλική επανάσταση το 1789, 

καταργεί τη φεουδαρχία και αποτελεί την απαρχή της φορολογικής δικαιοσύνης μέσα 

από τις αρχές της ελευθερίας, ισότητας και δικαιοσύνης για τις οποίες ο άνθρωπος  

αγωνιζόταν επί αιώνες.  

     Στη νεότερη Ελληνική ιστορία ο γνωστότερος φόρος επί τουρκοκρατίας ήταν αυτός 

της «δεκάτης»10. Το κράτος εισέπραττε το 10% της αγροτικής παραγωγής (συνήθως σε 

είδος)  καθώς και το «χαράτσι» που είχε να κάνει περισσότερο με την εξαγορά 

ελευθερίας ολόκληρων περιοχών ή χωριών. Το 1836 εκδόθηκε ο νόμος περί 

«χαρτοσήμου» και επιβλήθηκε ο φόρος επί «οικοδομών και επιτηδευμάτων», ενώ το 

1882 επιβλήθηκαν διάφορες φορολογίες όπως αυτές του οίνου του ζύθου και του 

καπνού. Κατά την εποχή της κυβερνήσεως του Τρικούπη και λόγο των αυξημένων 

                                                           
7Άρθρο του  Μ.Α. Τιβέριου , Η άμεση φορολογία στην αρχαιότητα, «ΤΟ ΒΗΜΑ», 28 – 04 – 2002 
8 Άρθρο της Παρή Σπίνου, Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 21/2/2010 
9Magna carta Χάρτης των δικαιωμάτων των ανθρώπων (1215) , βλέπε πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα 

http://www.solon.org.gr/index.php/2008-07-15-19-30-53/66-2008-07-15-14-47-02/1829-magna-

carta.html  
10Βλέπε άρθρο  «Φόρος της δεκάτης» στην ιστοσελίδα https://el.wikipedia.org 
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αμυντικών δαπανών, επιβλήθηκαν μια σειρά από νέους φόρους με αποτέλεσμα το 

διπλασιασμό της φορολογικής επιβάρυνσης. Ο Ελ. Βενιζέλος το 1910 εισήγαγε νέες 

φορολογίες όπως ο φόρος κληρονομιών, το νόμο περί δασμολογίου και της φορολογίας 

περί δημοσίων θεαμάτων. Αργότερα ο ίδιος θεσπίζει το Ν.1640/19 «Περί φορολογίας 

των καθαρών προσόδων» με στόχο την ισότητα και τη δικαιοσύνη στο φορολογικό 

τοπίο. Το 1936 – 1940 επιβάλλεται φόρος πολυτελείας , κερδών φορτηγών πλοίων και 

έκτακτων κερδών ενώ μεταπολεμικά καθιερώνεται η έκτακτη φορολογία των ευπόρων 

καθώς και διάφοροι δημοτικοί φόροι επί της αγροτικής παραγωγής. Το 1948 

νομοθετείται  για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις η τήρηση βιβλίων και η 

έκδοση φορολογικών στοιχείων. 

     Κατά την μεταπολεμική περίοδο  Το διάταγμα της 7-7-1952  καθιερώνει τον κώδικα 

φορολογικών στοιχείων όπου αργότερα συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 

99/1977  και επηρέασε ολόκληρο το φορολογικό μας σύστημα. Ο Ν.3323/55 «περί 

φορολογίας εισοδήματος» καθιέρωσε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 

φυσικών προσώπων και αργότερα ο Ν. 3843/58 συμπλήρωσε τον προηγούμενο νόμο με 

τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Το 1952 γίνεται η αντικατάσταση των 

φορολογικών επιτροπών από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια11. 

     Φτάνοντας στη σημερινή εποχή ο Ν. 2238/94 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος»12 κωδικοποίησε τα δύο προηγούμενα νομοθετήματα (Ν.3323/55 και 

3843/58) και αποτέλεσε τη βάση της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων. Οι 

τροποποιήσεις του κώδικα κατά τα επόμενα χρόνια ήταν εκατοντάδες με αποτέλεσμα 

τη δυσχερή εφαρμογή του.  

     Τέλος ο Ν. 4172/201313, αντικατέστησε τον προηγούμενο Ν. 2238/1994 και ισχύει 

από την 1/1/2014. Έχοντας δεχθεί διορθώσεις και βελτιώσεις με μεταγενέστερους 

νόμους, παρουσιάζει ένα σύνολο διατάξεων που εισάγουν μία νέα φορολογική 

αντίληψη. Ρυθμίζει τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων 

και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων, και πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 1, τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων - όπως ορίζονται 

στον ΚΦΕ -  καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της δήλωσης, 

την  προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του. 

                                                           
11 Βλ. σχετ. Σέλλας, Σ. (1989).  Το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα   
12 Βλ. σχετ. Ν.2238/94 βλέπε όλα τα άρθρα του ΚΦΕ στην ιστοσελίδα    

www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7 
13Βλ. σχετ.  Ν.4172/13 βλέπε όλα τα άρθρα του ΚΦΕ στην ιστοσελίδα http://www.publicrevenue.gr 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.publicrevenue.gr/


9 
 

     Με την σημερινή της μορφή η φορολογία παγκοσμίως βασίζεται στον προοδευτικό 

συντελεστή φόρου, στις φοροαπαλλαγές των ασθενέστερων τάξεων, στην κοινωνική 

ασφάλεια και στις υποχρεώσεις από μέρους του κράτους. Κατά την κλασική 

οικονομική επιστήμη ιδανική θεωρείται η φορολόγηση των καταναλωθέντων 

εισοδημάτων με εξαίρεση τις επενδύσεις, αν και κατά την εφαρμογή του παρουσιάζει 

ιδιαίτερες δυσχέρειες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

2.1 Φορολογία και Σύνταγμα 

     Βάσει του φορολογικού μας δικαίου αποτελεί καταρχήν το Σύνταγμα14. Οι διατάξεις 

του αναφέρονται με σαφήνεια στον τρόπο επιβολής των φόρων αλλά και στο 

γενικότερο πνεύμα με το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα φορολογικά 

ζητήματα. Η συμβολή του Συντάγματος στη χάραξη της φορολογικής πολιτικής είναι 

αδιαμφισβήτητα σημαντική καθώς περιορίζει την εξουσία του κράτους και θέτει 

κανόνες και αρχές φορολογικής δικαιοσύνης.  Σύμφωνα με το Σύνταγμα:  

 Άρθρο 4 παράγραφος 1 «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και 

παράγραφος 5 «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια 

βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». 

 Άρθρο 20 παράγραφος 1 «Καθένας έχει το δικαίωμα στην παροχή έννομης 

προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ΄ αυτά τις απόψεις του 

για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει» 

 Άρθρο 36 παράγραφος 2  «Οι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική 

συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις, και όσες άλλες 

περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του 

Συντάγματος, τίποτε δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο, ή οι οποίες επιβαρύνουν 

ατομικά τους Έλληνες , δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις κυρώνει» 

 Άρθρο 73 παράγραφος 5  «Νομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλονται τοπικοί ή 

ειδική φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης υπέρ οργανισμών ή νομικών προσώπων 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρέπει να προσυπογράφεται και από τους 

Υπουργούς Συντονισμού και Οικονομικών» 

 Άρθρο 76 παράγραφος 7 «…..Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει κωδικοποίηση 

διατάξεων που υπάρχουν με απλή ταξινόμησή τους ή επαναφορά στο σύνολο τους 

καταργημένων νόμων, εκτός από τους φορολογικούς». 

 Άρθρο 78 παράγραφος 1 «Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται 

χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, 

το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, 

                                                           
14 Βλέπε όλα τα άρθρα του συντάγματος στην ιστοσελίδα του Ελληνικού κοινοβουλίου 

www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf  

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf
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στις οποίες αναφέρεται ο φόρος». Παράγραφος 2 «Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε 

οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που 

εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος  το προηγούμενο  εκείνου κατά το οποίο 

επιβλήθηκε». Παράγραφος 3 «Κατ΄ εξαίρεση, όταν επιβάλλεται ή αυξάνεται 

εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, επιτρέπεται η είσπραξη 

του από την ημέρα που κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, υπό τον όρο 

ότι ο νόμος θα δημοσιευθεί μέσα στη προθεσμία που ορίζει το άρθρο 42 

παράγραφος 1 και πάντως το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της 

συνόδου». Παράγραφος 4 «Το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός 

συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονομή 

συντάξεων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής 

εξουσιοδότηση».  Παράγραφος 5 «Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται να επιβληθούν με 

εξουσιοδότηση νόμων πλαισίων ή αντισταθμιστικές εισφορές ή δασμοί, καθώς και 

να ληφθούν οικονομικά μέτρα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της Χώρας με 

οικονομικούς οργανισμούς ή μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της 

συναλλαγματικής θέσης της Χώρας».  

 

2.2  Γενικές Αρχές Άσκησης Φορολογικής Εξουσίας  

2.2.1 Γενικά 

     Το κράτος κατά την άσκηση της φορολογικής του εξουσίας περιορίζεται από τις 

επιταγές του συντάγματος, έτσι ώστε οι πολίτες να θωρακίζονται από τυχών 

αυθαιρεσίες της κρατικής εξουσίας. Έτσι λοιπόν στο φορολογικό δίκαιο καταγράφονται 

κάποιες αρχές οι οποίες και πρέπει να διέπουν την άσκηση της φορολογικής εξουσίας15. 

Οι αρχές αυτές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 

2.2.2  Η Αρχή της Νομιμότητας  

     Βασίζεται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 του συντάγματος όπως αυτό αναφέρεται 

παραπάνω. Η ύπαρξη τυπικού νόμου για την επιβολή του φόρου είναι απαραίτητη ως 

έκφραση της λαϊκής συμμετοχής στις αποφάσεις χάραξης της φορολογικής πολιτικής. 

                                                           
15Βλ. σχετ. Φινοκαλιώτης, Κ. (2005). Φορολογικό δίκαιο 
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Σε κάθε τυπικό νόμο επιβολής και είσπραξης φόρου  θα πρέπει να αναφέρονται με 

σαφήνεια στοιχεία όπως: 

     Υποκείμενο του φόρου. Χαρακτηρίζεται η φορολογική μονάδα που τα οικονομικά 

της στοιχεία χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού των φόρων16. Σύμφωνα με τον 

ΚΦΕ όπως αυτός κυρώθηκε από το Ν. 4172/2013 άρθρο 2, φυσικό πρόσωπο με 

φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του που 

αποκτά μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, ενώ φορολογούμενος με φορολογική κατοικία 

στο εξωτερικό φορολογείται μόνο για το εισόδημα που αποκτά στην Ελλάδα. Σύμφωνα 

με το άρθρο 45, σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

υπόκεινται, οι κεφαλαιουχικές εταιρίες, οι προσωπικές εταιρίες, τα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι 

κοινωνίες αστικού δικαίου, οι κοινοπραξίες και οι νομικές οντότητες όπως ορίζονται 

από το άρθρο 2 του ΚΦΕ. 

     Αντικείμενο του φόρου. Είναι το μέγεθος με βάση το οποίο υπολογίζεται το ποσό 

του φόρου17. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΦΕ «Φόρος εισοδήματος φυσικών 

προσώπων είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στο εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά 

πρόσωπα». Το άρθρο 44 αναφέρεται στα νομικά πρόσωπα και ορίζει, «Φόρος 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων είναι ο φόρος που επιβάλλεται 

ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες».      

     Φορολογικός συντελεστής. Ορίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα 

φορολογικής βάσης18. Το άρθρο 15 του ΚΦΕ καθόρισε καταρχήν τη κλίμακα 

φορολόγησης φυσικών προσώπων καθώς και διατάξεις σχετικά με εξαιρέσεις από τη 

φορολόγηση εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά 

και περιπτώσεις μειώσεων των φορολογικών συντελεστών. Στο άρθρο 58 ορίζεται ο 

τρόπος φορολόγησης των νομικών προσώπων. Καθορίζεται ο φορολογικός 

συντελεστής για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, από αγροτική παραγωγή, 

από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και  περιπτώσεις μειώσεων των 

φορολογικών συντελεστών. 

     Η είσπραξη και η βεβαίωση του φόρου  δεν νομιμοποιείται μόνο με τον τυπικό 

νόμο. Απαιτείται η εξουσιοδότηση της Βουλής μέσα από την ετήσια ψήφιση του 

προϋπολογισμού (αρχή του ενιαυσίου). Οι δύο αυτές προϋποθέσεις, δηλαδή η επιβολή 
                                                           
16  Βλ. σχετ. Μπάρμπας, Ν. – Φινοκαλιώτης, Κ. (2011). Δημόσια Οικονομικά 
17  Βλ. σχετ. Μπάρμπας, Ν. – Φινοκαλιώτης, Κ. (2011). Δημόσια Οικονομικά 
18  Βλ. σχετ. Μπάρμπας, Ν. – Φινοκαλιώτης, Κ. (2011). Δημόσια Οικονομικά 
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του φόρου με τυπικό νόμο και η ψήφιση με τυπικό επίσης νόμο του προϋπολογισμού, 

είναι απαραίτητες για τη νόμιμη είσπραξη του φόρου. Η φορολογική διοίκηση είναι 

υπόχρεη στη στενή ερμηνεία του νόμου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται για τους 

φορολογούμενους η ασφάλεια δικαίου και να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον19. 

 

2.2.3 Η Αρχή της Φορολογικής Δικαιοσύνης 

     Στη Γαλλική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου  και του πολίτη το 1789, 

βρίσκει τις ρίζες της αυτή η αρχή, καθώς υιοθετήθηκε αργότερα από το Ελληνικό 

Σύνταγμα. Το άρθρο 4 παράγραφος 5 με σαφήνεια καθορίζει ότι η φοροδοτική 

ικανότητα των πολιτών έχει άμεση συνάφεια με την οικονομική τους κατάσταση. Η 

φορολογική δικαιοσύνη αποτυπώνεται μέσα από δύο βασικές παραμέτρους της αρχής 

αυτής:    

     Καθολικότητα του φόρου: Καταρχήν το Σύνταγμα καθιστά υπόχρεους προς 

φορολογία όλους του Έλληνες πολίτες χωρίς εξαιρέσεις. Οι φορολογικές απαλλαγές 

δεν αποκλείονται από το Σύνταγμα, καθώς οι απαγορεύσεις και εξαιρέσεις του άρθρου 

78 παράγραφος 4 συνίστανται απλώς στο να μην αποτελούν αντικείμενο νομοθετικής 

εξουσιοδότησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απαλλαγή από την υποβολή 

φορολογικής δήλωσης των φορολογουμένων με χαμηλό εισόδημα. Λόγοι απαλλαγών 

επίσης είναι πολιτικοί (φορολόγηση βουλευτών, Πρεσβευτών άλλων κρατών), 

κοινωνικοί (φοροαπαλλαγές πολυτέκνων), οικονομικοί (χαμηλά εισοδήματα) αλλά και 

μια πληθώρα φοροαπαλλαγών χωρίς εμφανή λόγο. Η στενή ερμηνεία του άρθρου θα 

μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το κράτος μπορεί να φορολογεί μόνο τους 

έχοντες την Ελληνική ιθαγένεια. Σύμφωνα όμως με τη θεωρία της κυριαρχίας του 

κράτους έχει γίνει αποδεκτό πως αλλοδαποί που διαμένουν στη χώρα υπόκεινται σε 

φορολογία αλλά και όσοι αλλοδαποί έχουν οικονομικά συμφέροντα ή δεσμούς με τη 

χώρα20. Ο ΚΦΕ στο άρθρο 3 ορίζει «Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική 

κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που 

προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που 

αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος», χωρίς να κάνει διάκριση ανάμεσα σε 

                                                           
19 Βλ. σχετ. Φορτσάκης, Θ. -  Σαββαϊδου, Κ. (2014). Φορολογικό δίκαιο 
20 Βλ. σχετ. Φινοκαλιώτης, Κ. (2005). Φορολογικό δίκαιο 
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ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. Στο άρθρο 4 επίσης ορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για να οριστεί ένα φυσικό πρόσωπο ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. 

     Φορολογική ισότητα: Βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου και της ίσης 

αντιμετώπισης των φορολογουμένων σε σχέση με την οικονομική περιουσιακή και 

οικογενειακή τους κατάσταση, αλλά και στη καθολικότητα της συμμετοχής. Το 

Σύνταγμα δίνει τις γενικές κατευθύνσεις ορίζοντας ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες 

συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Το ζήτημα που  τίθεται  

είναι πως το κράτος θα πρέπει να αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες ως φορολογικά 

υποκείμενα, ποια κριτήρια δηλαδή θα χρησιμοποιήσει για την κατάταξη τους σε 

παρόμοιες κατηγορίες. Η οριζόντια φορολογική ισότητα κατατάσσει σε παρόμοια 

κατηγορία φορολογούμενους με παρόμοια οικονομική κατάσταση, ενώ η κάθετη  

αντιμετωπίζει διαφορετικά φορολογουμένους που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες.  Η φοροδοτική ικανότητα του κάθε φορολογουμένου μπορεί να κριθεί με 

διάφορα κριτήρια και παραμέτρους. Τα συνηθέστερα είναι αυτά της οικονομικής 

κατάστασης και της ακίνητης περιουσίας. Δεν θα πρέπει όμως να παραβλεφθούν και 

άλλοι παράγοντές όπως οι δαπάνες διαβίωσης, η οικογενειακή κατάσταση, οι  ιατρικές 

δαπάνες κτλ.. Η φοροδοτική ικανότητα του κάθε φορολογουμένου βασίζεται στο 

καθαρό του εισόδημα, μετά την αφαίρεση ορισμένων δαπανών είτε διαβίωσης είτε 

εκτάκτων αναγκών, έτσι κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη η συνολική του 

οικονομική κατάσταση και όχι μόνο το παραχθέν εισόδημα. Ο ΚΦΕ ορίζει ορισμένες 

φοροαπαλλαγές με σκοπό την εξισορρόπηση της συμμετοχής των φορολογουμένων στα 

δημόσια βάρη, αλλά και την κατεύθυνση των φορολογουμένων προς ορισμένες 

ενέργειες . Το άρθρο 17 αναφέρει περιπτώσεις φοροαπαλλαγών λόγω αναπηρίας, το 

άρθρο 18 μειώνει το φόρο κατά 10% επί των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής 

περίθαλψης και το άρθρο 19 αναφέρει ότι το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 10% επί 

των ποσών δωρεών προς ορισμένους φορείς.   

     Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η επιλογή των φορολογικών συντελεστών. 

Όσον αφορά τους άμεσους φόρους τίθεται ζήτημα επιλογής της αναλογικής ή 

προοδευτικής φορολογίας. Η γενική παραδοχή πολλών μελετητών της οικονομικής 

επιστήμης είναι ότι η προοδευτική φορολογία συνάδει περισσότερο με την αρχή της 

ισότητας και του κράτους δικαίου. Στους έμμεσους φόρους από την άλλη, στους 

φόρους κατανάλωσης κατά κύριο λόγο, είναι δύσκολος έως αδύνατος ο διαχωρισμός 

των φορολογουμένων ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα. Έχοντες και μη, 

υπόκεινται στον ίδιο φορολογικό συντελεστή κατανάλωσης (ΦΠΑ), αναγκάζοντας 
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πολλές φορές τους οικονομικά ασθενέστερους να περιορίζουν τις δαπάνες τους ακόμη 

και σε βασικά προϊόντα. Προτεινόμενη λύση στο πρόβλημα, είναι οι χαμηλότεροι 

συντελεστές σε προϊόντα πρώτης ανάγκες με ανάλογη αύξηση των άμεσων φόρων 

               

2.2.4  Μη Αναδρομικότητα των Φορολογικών Ρυθμίσεων 

      Το σκεπτικό είναι ότι ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εκ των προτέρων 

τις συνέπειες που συνεπάγεται η εφαρμογή ενός νομοθετήματος. Ένας αναδρομικός 

νόμος μπορεί να ανατρέψει οικονομικές επιλογές, οικογενειακό προγραμματισμό ή 

ακόμη και ζωτικές αποφάσεις. Βασιζόμενο στις αρχές της εμπιστοσύνης και του 

δικαίου, κάθε δημοκρατικό κράτος επιτάσσεται να ακολουθεί μια τέτοια αξία.  

     Παρόλα αυτά έχουν εκφραστεί πολλές αντιρρήσεις και επιφυλάξεις από τους 

νομοθέτες, καθώς περιορίζεται η ευελιξία και αυξάνεται η δέσμευση της νομοθετικής 

εξουσίας. Στην Ελληνική πραγματικότητα αν και ο Αστικός Κώδικας παράγραφος 2 

αναφέρει «Ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν έχει αναδρομική δύναμη και διατηρεί την 

ισχύ του εφόσον άλλος κανόνας δικαίου δεν τον καταργήσει ρητά ή σιωπηρά» η 

κατάσταση είναι ποιο ελαστική. Η παράγραφος 2 του άρθρου 78 του συντάγματος 

αναφέρει τα όρια της αναδρομικής επιβολής των φορολογικών νόμων, επιτρέπει 

δηλαδή καταρχήν την αναδρομικότητα υπό χρονικές προϋποθέσεις. Πολλές φορές το 

ζήτημα απασχόλησε τα δικαστήρια της χώρας σχετικά με τα  χρονικά όρια της 

αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων. Απόφαση του Αρείου Πάγου 69/196321 

δέχθηκε υπό όρους την αναδρομικότητα των φορολογικών νόμων, αναφέροντας πως η 

αναδρομική ισχύ δεν θα πρέπει να ξεπερνά κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, ορίζοντας 

ότι το διάστημα θα κρίνεται από τα δικαστήρια22.          

 

 

 

 

 

                                                           
21 Βλέπε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis.asp 
22 Βλ. σχετ. Φινοκαλιώτης, Κ. (2005). Φορολογικό δίκαιο 

 

http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis.asp
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

3.1  Φορολογική Πολιτική και Πολίτης 

     Η φορολογική πολιτική περιλαμβάνει τα μέτρα που λαμβάνει η εκάστοτε 

κυβέρνηση, με κύριο σκοπό την εξασφάλιση των εσόδων του κράτους  για την κάλυψη 

των δαπανών του. Στη σημερινή εποχή θα ήταν αφελές να περιορίσουμε τον ορισμό 

μόνο στα παραπάνω, διότι οι σύγχρονες τάσεις απαιτούν τα λαμβανόμενα μέτρα να 

αποβλέπουν επίσης στην οικονομική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της ανεργίας, την 

προώθηση των επενδύσεων, και γενικότερα τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

πολιτών. 

     Η άσκηση της φορολογικής πολιτικής ενός κράτους επηρεάζεται από  πολλούς και 

διάφορους παράγοντες βασιζόμενη κυρίως στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες. Αναπτυγμένα κράτη με υψηλό οικονομικό επίπεδο έχουν τη δυνατότητα να 

ασκούν μέσα από τη φορολογία κοινωνική πολιτική και δικαιότερη  κατανομή του 

πλούτου. Τα κράτη με χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο περιορίζονται κυρίως στον 

ταμιευτικό ρόλο του φόρου, δηλαδή στη κάλυψη των δαπανών μέσα από τη συλλογή 

φόρων. Η διαφοροποίηση αυτή έχει πολλές παραμέτρους, όπως το ύψος του 

εισοδήματος, η κατανομή αυτού στους πολίτες, η ψυχοσύνθεση του πληθυσμού. 

     Ιδιαίτερο ρόλο παίζει το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, καθώς δίνει τις 

κατευθύνσεις και αποτελεί βάση διαφοροποίησης της φορολογικής πολιτικής που ασκεί 

κάθε κράτος. Έτσι τα οικονομικά αδύναμα κράτη δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στους 

έμμεσους φόρους υπό το βάρος του οικονομικού περιορισμού. Από την άλλη κράτη με 

οικονομική ευρωστία δίνουν βάρος στους άμεσους φόρους, φορολογώντας εισοδήματα  

μέσα από την επιχειρηματικότητα τις οικονομικές συναλλαγές και το διεθνές εμπόριο. 

Δεν αποκλείονται φυσικά και άλλοι παράγοντες όπως η γεωπολιτική θέση της κάθε 

χώρας. Κλασικό παράδειγμα η Ελλάδα που αναγκάζεται να δαπανά τεράστια ποσά σε 

αμυντικές δαπάνες.  

    Ο Adolf Wagner23 πρώτος ανέπτυξε τη θεωρία για την κοινωνικοπολιτική λειτουργία 

του φόρου. Ο νόμος του για την αυξανόμενη κρατική δραστηριότητα, διατυπώνει την 

αύξηση των κρατικών εξόδων προς ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων 

                                                           
23Βλ. σχετ.  Νόμος του Wagner , βλέπε Ράπανος, Β. (2009).  Δημόσια Οικονομική 
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οικονομικών και κοινωνικών αναγκών των πολιτών. Στην τεχνολογική εποχή που 

διανύουμε, ο νόμος του Wagner βρίσκει απόλυτη εφαρμογή, καθώς η αύξηση του 

βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου των πολιτών,  η καταναλωτική δομή των κοινωνιών,  

η αύξηση του πληθυσμού και  η τεχνολογική απογείωση, συντείνουν στην δικαιότερη 

αναδιανομή του εισοδήματος με σκοπό την ικανοποίηση των οικονομικοκοινωνικών 

αναγκών των πολιτών.  

    Ο οικονομικός ρόλος της φορολογικής πολιτικής διατυπώθηκε από τον John 

Keynes24 κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Το κράτος κατά την άσκηση της 

φορολογικής του εξουσίας, θα πρέπει με γνώμονα την οικονομική ανάπτυξη να προωθεί 

μέτρα για τη δημιουργία υγειών οικονομικών μονάδων ικανών να σταθούν 

αποτελεσματικά στο διεθνή ανταγωνισμό. Η θεωρία βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στις 

υποανάπτυκτες χώρες,  με χαμηλή επιχειρηματική δραστηριότητα.         

 

3.2  Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

     Ο νευραλγικός τομέας της φορολογίας αποτελεί ένα από το κυριαρχικά δικαιώματα 

των μελών κρατών, που παραχώρησαν ορισμένα μόνο δικαιώματα στην Ένωση. Η 

εναρμόνιση των έμμεσων φόρων σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί σε προγενέστερα 

στάδια. Το κύριο βάρος της Ένωσης τώρα έχει να κάνει με φορολογικές διατάξεις για 

την εναρμόνιση της ενιαίας αγοράς, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών για την αντιμετώπιση της απάτης. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Φορολογική πολιτική στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση — προτεραιότητες για τα προσεχή έτη», τα κράτη μέλη έχουν την 

δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου σύμφωνα με την κρίση τους φορολογικού 

συστήματος. Μόνη δέσμευση να τηρούνται οι κανόνες της ΕΕ.  

      Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν είναι έτοιμα να δεχθούν ένα κοινό φορολογικό 

σύστημα, λόγω των μεγάλων διαφορών σε οικονομικό και φορολογικό επίπεδο 

οδήγησε την ΕΕ σε ανάλογες επιλογές. Έτσι κύριος στόχος έγινε η εναρμόνιση των 

φορολογικών συστημάτων και κυρίως των έμμεσων φόρων, οι διακρατικές συνεργασίες 

και η αποφυγή της διπλής φορολογίας παρά ο σχεδιασμός ενός άριστου κοινού 

φορολογικού συστήματος. Τα άρθρα 93 και 94 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, αποτελούν τη βάση της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ.  Το άρθρο 93 

                                                           
24 Βλ. σχετ. Keynes, J. (1935).  The general theory of employment, interest, and money 
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αναφέρεται στους έμμεσους φόρους, στην εναρμόνιση της φορολογίας κύκλου 

εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. Το άρθρο 94 προβλέπει την μετά από πρόταση της Επιτροπής και 

γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

οδηγιών από το Συμβούλιο σχετικά με την εναρμόνιση νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων με σκοπό την εδραίωση και λειτουργία της κοινής αγοράς.    

     Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα την ΕΕ είναι αυτό της φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής. Περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ χάνονται ετησίως στην ΕΕ λόγω 

αυτών των φαινομένων. Η επιτροπή καταρχήν ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης και δύο 

συστάσεις, όπου στην πρώτη γίνεται λόγος για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και 

στη δεύτερη για χρηστή διακυβέρνηση στο φορολογικό τομέα. Το 2014 εγκρίθηκε 

οδηγία από το Συμβούλιο, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

συνεργαστούν στο θέμα των αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών, με την 

ανταλλαγή πληροφοριών και στόχο την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. 

     Τέλος σύμφωνα με ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 

Μαρτίου 2015 ορίζει τρείς  τομείς προτεραιότητας για τη φορολογική δράση  στην ΕΕ. 

 “(i) αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εσωτερικής αγοράς μέσω της φορολογικής 

πολιτικής· (ii) καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, του επιθετικού 

φορολογικού σχεδιασμού και των φορολογικών παραδείσων και (iii) προώθηση βιώσιμου 

φορολογικού συντονισμού για μια μακροπρόθεσμη, προσανατολισμένη στην ανάπτυξη 

οικονομική πολιτική”25.         

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25Βλ. σχετ. « Θεματολογικά θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» βλέπε ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου   www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.11.1.html 

 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.11.1.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

4.1 Τεκμαρτό Εισόδημα  

     Ως τεκμαρτό εισόδημα ορίζεται το εισόδημα που υπολογίζεται στη βάση των 

αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών (τεκμήρια διαβίωσης) και τεκμηρίων 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό εισόδημα 

που δήλωσε  ο φορολογούμενος. Τα άρθρα 30 – 34 του ΚΦΕ ( Ν.4172/13) καθορίζουν 

τον τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας. Με τη χρήση αντικειμενικών 

κριτηρίων υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου  και 

των εξαρτώμενων μελών του, με σκοπό στη συνέχεια να συγκριθεί με το πραγματικό 

δηλωθέν εισόδημα και τυχόν διαφορά τους να φορολογηθεί.   

Τα τεκμήρια διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

     Του άρθρου 31: όπου ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος γίνεται με βάση 

τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα και δωρεάν παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιμοποιεί ο φορολογούμενος. Τέτοια στοιχεία είναι η ετήσια ελάχιστη δαπάνη 

διαβίωσης, οι κατοικίες, τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, τα δίδακτρα των ιδιωτικών 

σχολείων, οι οικιακοί βοηθοί, τα σκάφη αναψυχής, τα αεροσκάφη και οι πισίνες. Η όλη 

φιλοσοφία στηρίζεται στο εάν ο φορολογούμενος κατέχει το ελάχιστο απαιτούμενο 

εισόδημα προκειμένου να καλύψει τη χρήση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων. 

     Του άρθρου 32: όπου σαν βάση χρησιμοποιούνται τα πραγματικά ποσά που 

κατέβαλλε ο φορολογούμενος για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, βασίζεται 

δηλαδή σε περιστασιακές πράξεις. Τέτοια στοιχεία είναι, η αγορά αυτοκινήτων, 

διτρόχων, τριτρόχων, πλοίων αναψυχής, αεροπλάνων, κινητών πραγμάτων, η αγορά η 

σύσταση ή η αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων, η αγορά μεριδίων και χρεογράφων, η 

αγορά ή ανέγερση ακινήτων και πισινών, η χορήγηση δανείων και οι δωρεές γονικές 

παροχές ή χορηγίες ποσών άνω των 300 €. Εδώ αναζητείται η πηγή απόκτησης των 

χρηματικών ποσών που πραγματικά δαπανά ο φορολογούμενος. Αν τα ποσά αυτά έχουν 

δηλωθεί και φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη, ο φορολογούμενος μπορεί να τα 

επικαλεστεί μέσα από την ανάλωση κεφαλαίου. Σε διαφορετική περίπτωση ο νομοθέτης 

διακρίνει φοροδιαφυγή, και η διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος 

θα πρέπει να φορολογηθεί. 
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     Συνοψίζοντας τα προηγούμενα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 

φορολογούμενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, 

υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκμαρτό εισόδημά του, της 

συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του, είναι υψηλότερο από το συνολικό του 

εισόδημά . Σ’ αυτή την περίπτωση στο φορολογητέο εισόδημα προστίθεται η διαφορά 

μεταξύ του τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος. 

 

4.2 Ιστορική Αναδρομή των Τεκμηρίων στην Ελλάδα 

     Η πρώτη σοβαρή απόπειρα εφαρμογής των τεκμηρίων στην Ελλάδα έλαβε χώρα το 

1955 με το νόμο 3323 (ΦΕΚ Α-214). Στην ουσία αυτός ο νόμος αποτέλεσε τη βάση και 

για όλα τα μεταγενέστερα νομοθετήματα έως και σήμερα. Το άρθρο 5 καθόριζε τις 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή των τεκμηρίων επί των δαπανών στη περίπτωση 

αδυναμίας εντοπισμού της φορολογητέας ύλης. Η αποτυχία του Ν.Δ. 3323/1955 

επέφερε πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις  για  τα επόμενα χρόνια που συνοψίζονται 

κυρίως στα: Ν.Δ. 4242/1962, Ν.Δ. 4444/64, Α.Ν.239/67, Α.Ν. 258/68, Ν.Δ. 1077/71, 

Ν.250/73 και Ν.12/75. 

     Ο Ν. 820/78 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο Ν.3323/55 και αποτέλεσε την απαρχή 

για την εφαρμογή των τεκμηρίων στην Ελλάδα. Το άρθρο 10 ανέφερε  «Εξαιρετικά 

σύμφωνα με τις διατάζεις του δευτέρου εδαφίου του αρ. 10 του Νόμου 820/78 στην 

περίπτωση κατά την οποία η δαπάνη που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάζεις των 

αρ. 11 και 12 του εν λόγω Νόμου, είναι ανώτερη από το συνολικό εισόδημα, το οποίο 

προκύπτει από τις διατάζεις του Ν.Δ 3323/1955, το εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φόρο, 

προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Νόμου 820/78». Το άρθρο 

11 περιελάμβανε διατάξεις σχετικά με  τα τεκμήρια από την δαπάνη για την αγορά 

περιουσιακών στοιχείων, ανέγερση οικοδομών και χορήγηση δανείων σε εταιρίες και 

το άρθρο 12  τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης. 

     Ο Ν.1828/1989 με το άρθρο 5 αντικαθιστά το άρθρο 5 του Ν.Δ. 3323/1955, ενώ με 

το άρθρο 31 του ίδιου νόμου καταργούνται οι διατάξεις των  άρθρων 10 έως 14 του 

Ν.820/1978. Η ΠΟΛ.1094/1989 του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζει με σαφήνεια 

τον τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματος βάσει πραγματικών δαπανών και δαπανών 

διαβίωσης. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 καθορίζει επίσης τις προϋποθέσεις 
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αμφισβήτησης ποσού τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης και η παράγραφος 6 τις εξαιρέσεις 

από την εφαρμογή των τεκμηρίων. 

    Η κύρωση του ΚΦΕ με το Ν.2238/94 άρθρα 15 έως και 19 καθορίζουν το τρόπου 

υπολογισμού του εισοδήματος βάσει δαπανών. Οι τροποποιήσεις που δέχθηκε ο νόμος 

στα επόμενα χρόνια ήταν αναρίθμητες, με αποτέλεσμα τη δυσχερή εφαρμογή των 

διατάξεων του. Η έννοια και η εφαρμογή των τεκμηρίων  ακολούθησε τις βασικές 

αρχές του Ν.3323/1955, προσαρμοσμένες στις επιταγές της εποχής. 

    Ο Ν.3842/10 τροποποιεί τον τότε ισχύοντα ΚΦΕ (2238/94) και επιφέρει μεγάλες 

αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων. Η νέα πρακτική είχε σαν αποτέλεσμα 

τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, καθώς η οικονομική κρίση θα επιφέρει 

μείωση των εισοδημάτων και αδυναμία κάλυψης των ήδη αποκτηθέντων τεκμηρίων.  

     Τέλος ο Ν.4172/2013 κωδικοποίησε τα άρθρα του νέου Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος. Εισάγεται μια νέα φιλοσοφία ως προς τη φορολόγηση των φυσικών και 

νομικών προσώπων. Θέματα εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης 

φορολογίας αναφέρονται στα άρθρα 30 έως και 34, ενώ το άρθρο 28 αναφέρεται στις 

έμμεσες μεθόδους ελέγχου και προσδιορισμού εσόδων φυσικών και νομικών 

προσώπων.   

 

4.3 Τεκμήρια και Φορολογική Ισότητα  

     Σκοπός της επιβολής φορολογικών τεκμηρίων από την πολιτεία είναι η εξεύρεση και 

φορολόγηση αδήλωτης φορολογητέας ύλης και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Το κράτος 

στηριζόμενο στην αρχή του δημοσίου συμφέροντος προσέφυγε στον εναλλακτικό 

τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, όπου είναι ανέφικτος ή αλυσιτελής ο 

πραγματικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος26. 

     Το θέμα όμως της συνταγματικότητας των διατάξεων του τεκμαρτού προσδιορισμού 

του εισοδήματος αποτέλεσε αρκετές φορές σημείο αντιπαράθεσης φορολογουμένων και 

πολιτείας. Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε με το Ν.820/78, όπου αναφέρει ως τρόπο 

αμάχητο τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος. Οι υπέρμαχοι της 

αντισυνταγματικότητας των τεκμηρίων στήριξαν την άποψή τους κατά κύριο λόγο στις 

διατάξεις του συντάγματος. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 5 αναφέρεται στην ισότητα 

                                                           
26Βλ. σχετ. Φορτσάκης, Θ. -  Σαββαϊδου, Κ. (2014). Φορολογικό δίκαιο 
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όλων ενώπιων του νόμου και στη καθολική συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια βάρη 

ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Το άρθρο 20 παράγραφος 1 κάνει λόγο για το δικαίωμα 

παροχής εννόμου προστασίας, δηλαδή δικαστικής συμπαράστασης. Από την άλλη 

πλευρά οι υπέρμαχοι της συνταγματικότητας των τεκμηρίων στήριξαν την άποψη τους 

στο ότι ο φορολογικός νομοθέτης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει το καλύτερο 

φορολογικό σύστημα για την εξεύρεση της φοροδοτικής ικανότητας των 

φορολογουμένων27.  

      Το ζήτημα δεν άργησε να απασχολήσει και τις δικαστικές αίθουσες, όπου μια σειρά 

αποφάσεων υπέρ ή κατά της συνταγματικότητας των τεκμηρίων δίχασε ακόμη 

περισσότερο το νομικό κόσμο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 4340/83 

έκρινε ως συνταγματικά τα τεκμήρια που επέβαλε ο Ν.820/78. Το σκεπτικό της 

απόφασης στηριζόταν στα άρθρα 4  παράγραφος 5, 73 και 78 του συντάγματος, 

σύμφωνα με τα οποία ο φορολογικός νομοθέτης  έχει την ευχέρεια να επιλέγει το 

κατάλληλο φορολογικό σύστημα για τον προσδιορισμό της φοροδοτικής ικανότητας 

των πολιτών. Αυτό δεν αντίκειται στα άρθρα 4, 5 και 20 του συντάγματος καθώς στην 

ουσία επιβάλλεται μέθοδος εξεύρεσης του πραγματικού εισοδήματος και όχι 

φορολογική υποχρέωση επί πλασματικής φορολογητέας ύλης.  

      Σε ποιο πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (4897/1987) όχι μόνο υποστηρίζεται το 

σκεπτικό της προγενέστερης απόφασης του ΣτΕ (4340/83) αλλά καθορίζονται και οι 

όροι για τη συνταγματικότητα των τεκμηρίων, «… δεν αποκλείεται η θέσπιση, κατά 

τρόπο γενικό και απρόσωπο, τεκμηρίων προς σύλληψη φορολογητέας ύλης που διαφεύγει 

της φορολογίας, αρκεί τα τεκμήρια αυτά να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της κοινής 

πείρας κατά τη βάση τους και το συμπέρασμά τους … Η καθιέρωση τεκμηρίων µε τα 

ανωτέρω χαρακτηριστικά (δηλαδή κατά τρόπο γενικό και απρόσωπο και 

ανταποκρινομένων στα δεδομένα της κοινής πείρας) και μάλιστα μαχητών, συνάδει µε τα 

αρθρ. 4§5 και 78 του Συντάγματος»28. 

     Τέλος σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, η ύπαρξη φορολογικών τεκμηρίων κατά αρχήν δεν αντιβαίνει στην 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και συγκεκριμένα το άρθρο 6 

παράγραφος 2. Ο μόνος περιορισμός της απόφασης είναι ότι τα τεκμήρια δεν πρέπει να 

                                                           
27Βλ. σχετ. Φινοκαλιώτης, Κ. (2005). Φορολογικό δίκαιο 
28 Βλέπε ιστοσελίδα Αρείου πάγου www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis.asp  

    Πόρισμα από το Συνήγορο του πολίτη (11/10/2011)  

http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis.asp
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υπερβαίνουν ένα «έλλογο όριο», το οποίο δεν καθορίζεται επακριβώς, και το κάθε 

κράτος έχει τη δικαιοδοσία να ορίζει29. 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29Βλ. σχετ.  Φορτσάκης, Θ. -  Σαββαϊδου, Κ. (2014). Φορολογικό δίκαιο 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

     Στο δεύτερο μέρος θα παρατεθούν τα σημαντικότερα σημεία των νόμων 2238/1994, 

3842/2010 και 4172/2013 και όσον αφορά τα άρθρα που πραγματεύονται θέματα 

προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και 

υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι παραθέτονται τα σημαντικότερα σημεία με παραπομπές 

όμως σε νόμους και ΠΟΛ για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος.  Έχουν επιλεγεί 

προς ανάλυση οι τρείς παραπάνω νόμοι λόγω των διαφορών που παρουσιάζουν ως προς 

τον προσδιορισμό των τεκμηρίων. Ως σημεία αναφοράς για κάθε νόμο ορίζονται το 

οικονομικό έτος 2010 για το Ν.2238/1994, το οικονομικό έτος 2011 για το 

Ν.3842/20110 και το φορολογικό έτος 2015 για το Ν.4172/2013. Στο τέλος κάθε 

κεφαλαίου θα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των εσόδων, 

την καταγραφή της φορολογητέας ύλης και στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη 

συμμετοχή των τεκμηρίων στα παραπάνω. Τελικός σκοπός, που θα παρατεθεί στο τρίτο 

μέρος, είναι η σύγκριση των τριών νόμων τόσο ως προς τον τρόπο υπολογισμού των 

τεκμηρίων αλλά και ως προς τον επηρεασμό της φορολογητέας ύλης και των εσόδων 

από αυτά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

 

5.  Ν.2238/94 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2010 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ Ν.3842/10 

5.1 Γενικά 

     Ο Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α΄/16.09.1994) κύρωσε τα άρθρα του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος. Στην ουσία κωδικοποίησε τα δύο 

προηγούμενα νομοθετήματα (Ν.3323/55 φορολογία φυσικών προσώπων και 3843/58 

φορολογία νομικών προσώπων) και ως υποκείμενα του φόρου αναφέρονται πλέον τόσο 

τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα. Τα άρθρα 15,16 και 17 αναφέρονται στον 

προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση την τεκμαρτή δαπάνη ενώ το άρθρο 18 

αναφέρεται στις περιπτώσεις μη εφαρμογής των τεκμηρίων. Ο Ν.2238/1994 ίσχυσε 

μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και τροποποιήθηκε αναρίθμητες φορές 

με αποτέλεσμα οι διαφορές ανάμεσα στα οικονομικά έτη να είναι σημαντικές. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε στα σημαντικότερα σημεία των άρθρων που σχετίζονται με 

τον προσδιορισμό των τεκμηρίων όπως ίσχυαν για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 

2009) και πριν τη ψήφιση του Ν.3842/2010.  Στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθενται 

στατιστικά στοιχεία για την πρόοδο των εσόδων από την υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων φυσικών προσώπων του έτους άλλα και στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή 

των τεκμηρίων στα συνολικά έσοδα. 

 

5.2 Θέματα Άρθρου 15 – Προσδιορισμός Εισοδήματος με Βάση την 

Τεκμαρτή Δαπάνη  

      Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου, το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου 

της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν μαζί του και των βαρύνουν,  κατ΄ 

εξαίρεση προσδιορίζεται με βάση τις δαπάνες διαβίωσης και της απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων, όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από το συνολικό δηλωθέν 

εισόδημα. Η διαφορά αυτή σύμφωνα με το άρθρο 19 προσαυξάνει το δηλούμενο 
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εισόδημα του υπόχρεου ή της συζύγου του κατά περίπτωση από εμπορικές επιχειρήσεις 

ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Εάν δεν δηλώνεται κανένα εισόδημα από 

τις παραπάνω πηγές, η διαφορά λογίζεται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα με 

την έννοια της μη υπαγωγής σε καμία πηγή εισοδήματος.30  

 

5.3 Θέματα Άρθρου 16 – Τεκμήρια Δαπανών Διαβίωσης 

     Στο άρθρο αναφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν τεκμήριο 

διαβίωσης για το φορολογούμενο, αλλά και ο τρόπος υπολογισμού αυτών. Παρακάτω 

θα αναφερθούμε στα κυριότερα σημεία και ο αναγνώστης μέσω των παραπομπών 

μπορεί να ανατρέξει στα άρθρα του ΚΦΕ ή στις ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών 

για περισσότερες πληροφορίες. 

     Ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια ή 

δευτερεύουσα κατοικία: Στην περίπτωση της κύριας κατοικίας αυτή θα πρέπει να 

είναι πάνω από διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα ενώ στις δευτερεύουσες  άνω των 

εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων. Το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα 

υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22.31 Στις εξοχικές κατοικίες το τεκμαρτό μίσθωμα 

περιορίζεται στους τρείς μήνες το έτος και σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης 

περισσότερων δευτερευουσών κατοικιών με συνολική επιφάνεια πάνω από εκατόν 

πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων για τον υπολογισμό του τεκμηρίου λαμβάνονται 

υπόψη όλες.  Δεν λαμβάνονται υπόψη δευτερεύουσες κατοικίες  μέχρι εκατόν πενήντα 

(150) τετραγωνικά μέτρα που βρίσκονται σε οικισμούς κάτω των πέντε χιλιάδων 

κατοίκων με εξαίρεση τους τουριστικούς τόπους. Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 

περιορίζεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) όταν κύρια ή δευτερεύουσες κατοικίες 

αποκτήθηκαν από κληρονομιά ή δωρεά ή γονική παροχή ή αποκτήθηκαν από 

συνταξιούχο πριν τη συνταξιοδότηση του από επαχθή αιτία.  

     Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης: Βάσει υπολογισμού του τεκμηρίου 

αποτελούν τα ετήσια έξοδα συντήρησης και κυκλοφορίας του επιβατικού αυτοκινήτου 

και προσδιορίζεται καταρχήν με τους φορολογήσιμους ίππους. Η τεκμαρτή δαπάνη 

μειώνεται κλιμακωτά ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου. Κατά δεκαπέντε 

τοις εκατό (15%) για παλαιότητα από πέντε μέχρι και δέκα έτη. Εικοσιπέντε  τοις εκατό 

                                                           
30Βλέπε  Ν.2238/94 άρθρο 48 Παράγραφος 3 
31 Βλέπε Ν.2238/94 άρθρο 22 παράγραφος 2 
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(25%) για παλαιότητα πάνω από δέκα και μέχρι δεκαπέντε έτη. Σαράντα τοις εκατό 

(40%) για παλαιότητα πάνω από δεκαπέντε έτη. Επίσης σαράντα τοις εκατό (40%) 

μείωση έχουν τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν από τον Ο.Δ.Δ.Υ. και τα ειδικά 

διασκευασμένα για αναπήρους32. Πενήντα τοις εκατό (50%) μείωση για αυτοκίνητα 

που βρίσκονται στη κυριότητα (πάνω από δέκα έτη) συνταξιούχων (αποκλειστικό 

εισόδημα από συντάξεις) άνω των εξήντα ετών και αυτοκινήτων που εισήχθησαν στη 

χώρα με μειωμένους δασμούς λόγω μετοικεσίας (η μείωση ισχύει για τα επόμενα δύο 

χρόνια από την εισαγωγή).33 Εξήντα τοις εκατό (60%) για αυτοκίνητα με παλαιότητα 

άνω των 30 ετών και διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας34. Παρακάτω 

παραθέτουμε πίνακα με τα ποσά των τεκμηρίων επιβατικών αυτοκινήτων όπως ίσχυαν 

για το οικονομικό έτος 2010. 

Πίνακας 1: Τεκμήρια επιβατικών αυτοκινήτων οικονομικού έτους 2010  

Φορολογήσιμοι 

Ίπποι   

Ετήσια 

τεκμαρτή 

δαπάνη 

(Ευρώ) μέχρι 

5 έτη 

Πάνω από 5 

έτη μείωση 

15% 

Πάνω από 10 

μέχρι και 15 έτη. 

Μείωση 25% 

Πάνω από 15 

έτη Μείωση 

40% 

Μέχρι 7 4800 4080 3600 2880 

8 6100 5185 4575 3660 

9 8000 6800 6000 4800 

10 9900 8412 7425 5940 

11 11800 10030 8850 7080 

12 14200 12070 10650 8520 

13 16700 14195 12525 10020 

14 20500 17425 15375 12300 

15 26500 22525 19875 15900 

16 33600 28560 25200 20160 

17 41300 35105 30975 24780 

18 49500 42075 37125 29700 

19 57800 49130 43350 34680 

20 66600 56610 49950 39960 

21 75700 64345 56775 45420 

22-23 85300 72205 63975 51180 

24-25 95900 81515 71295 57540 

26-27 107900 91715 80925 64740 

28 και άνω 112900 96965 84675 67740 

     

                                                           
32 Βλέπε ΠΟΛ 1238/31.10.1994 
33 Βλέπε Ν.2238/94  περιορισμούς άρθρου 18 περίπτωση ε΄  
34 Βλέπε ΠΟΛ 1030/31.01.2000 
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      Στις περιπτώσεις κατοχής επιβατικών αυτοκινήτων από εταιρίες, η τεκμαρτή 

δαπάνη λογίζεται ως εξής35: Στους ομόρρυθμους εταίρους ή κοινωνούς ή μελών 

κοινοπραξίας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Στα μέλη των Εταιριών 

Περιορισμένης Ευθύνης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους και όταν ο 

διαχειριστής δεν είναι εταίρος ή στους διαχειριστές αν είναι εταίροι, ανάλογα με το 

ποσοστό συμμετοχής τους. Στους διευθυντές και εντεταλμένους συμβούλους 

Ανωνύμων Εταιριών και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους ισομερώς. Σε 

περιπτώσεις που εταίροι είναι νομικά πρόσωπα η τεκμαρτή δαπάνη λογίζεται στα 

φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε αυτά36. Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην 

Ελλάδα37, η τεκμαρτή δαπάνη βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί το νομικό 

πρόσωπο  ή προΐσταται γραφείου, υποκαταστήματος ή πρακτορείου στην Ελλάδα38. Τα 

παραπάνω τεκμήρια δεν μπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία 

να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο 

της εταιρίας. Για τους εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων και τις επιχειρήσεις ενοικίασης 

αυτοκινήτων λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο με τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη. 

     Σε περίπτωση κατοχής αυτοκινήτου από ανήλικο τέκνο, η δαπάνη βαρύνει τον γονέα 

με το μεγαλύτερο εισόδημα39. Μεταβίβαση, απόκτηση ή ακινησία επιβατικού 

αυτοκινήτου εντός του έτους περιορίζει την τεκμαρτή δαπάνη στους μήνες κατοχής ή 

χρήσης του αυτοκινήτου. Σε περιπτώσεις εικονικής μεταβίβασης το τεκμήριο ισχύει 

αυτοτελώς και στο σύνολό του για όλους τους συμβαλλόμενους.40       

      Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής: Η ιδιωτική χρήση, η κυριότητα ή η 

κατοχή αποτελεί τεκμήριο για τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του ή των προσώπων που 

τον βαρύνουν. Ο υπολογισμός γίνεται καταρχήν με τον τύπο και τα μέτρα του σκάφους. 

Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, μέχρι τρία μέτρα το 

τεκμήριο ορίζεται στις δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευρώ και προσαυξάνεται κατά 

χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για κάθε μέτρο πάνω από τα τρία.  

     Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη η τεκμαρτή δαπάνη υπολογίζεται 

ανάλογα με τα μέτρα του σκάφους. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την ετήσια 

                                                           
35 Βλέπε ΠΟΛ 1042/08.02.1993 & ΠΟΛ 1094/23.3.1989 
36 Βλέπε ΠΟΛ 1238/31.10.1994 &  ΠΟΛ 1290/26.11.1998 
37 Βλέπε Ν.2238/94 άρθρο 107 παράγραφος 1 
38 Βλέπε ΠΟΛ 1038/05.03.2003 
39 Βλέπε ΠΟΛ 1094/23.3.1989  
40 Βλέπε ΠΟΛ 1094/23.3.1989 
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τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ανάλογα με το μήκος του σκάφους, όπως ίσχυε για το 

οικονομικό έτος 2010. 

Πίνακας 2:  Τεκμήρια σκαφών οικονομικού έτους 2010 

Μήκος σκάφους                                 Ποσό σε Ευρώ 

Μέχρι 8 μέτρα  21.000 € 

πάνω από 8 και μέχρι 10 μέτρα 38.000 € 

πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα 55.500 € 

πάνω από 12 και μέχρι 14 μέτρα 74.400 € 

πάνω από 14 και μέχρι 16 μέτρα 95.000 € 

πάνω από 16 και μέχρι 18 μέτρα 117.800 € 

πάνω από 18 και μέχρι 20 μέτρα 144.200 € 

πάνω από 20 και μέχρι 22 μέτρα 174.800 € 

πάνω από 22 και μέχρι 24 μέτρα 210.000 € 

πάνω από 24 και μέχρι 26 μέτρα 250.000 € 

πάνω από 26 και μέχρι 28 μέτρα 295.800 € 

πάνω από 28 και μέχρι 30 μέτρα 348.000 € 

πάνω από 30 και μέχρι 32 μέτρα 407.200 € 

πάνω από 32 μέτρα 455.400 € 

     

      Ανάλογα με την παλαιότητα του σκάφους η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται κλιμακωτά 

κατά ποσοστό41. Μείωση κατά δέκα τοις εκατό (10%) για πάνω από πέντε και μέχρι 

δέκα έτη. Μείωση είκοσι τοις εκατό (20%) για πάνω από δέκα έτη.  Μείωση τεκμηρίου 

κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για ξύλινα σκάφη κατασκευασμένα στην Ελλάδα 

τύπου «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ»42. Τα σκάφη 

επαγγελματικής χρήσης εξαιρούνται του τεκμηρίου43. Αμοιβή για μόνιμο πλήρωμα 

προστίθεται στο διπλάσιο στη τεκμαρτή δαπάνη του σκάφους44. Η ακινησία δεν ίσχυε 

μέχρι 31/12/2009. 

     Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη αεροσκαφών και ελικοπτέρων: Η τεκμαρτή δαπάνη 

υπολογίζεται ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους ή ελικοπτέρου. Για αεροσκάφη µε 

κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα στο 

                                                           
41 Βλέπε ΠΟΛ 1110/27.03.1997 
42 Βλέπε ΠΟΛ 1030/31.01.2000 
43 Βλέπε ΠΟΛ 1042/08.02.1993 
44 Βλέπε ΠΟΛ 1110/27.03.1997 
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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. Για αεροσκάφη 

αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίµπρα 

ώθησης. Ως προς τη μείωση λόγω παλαιότητας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην 

περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων.45  

     Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη δεξαμενής κολύμβησης: Βάσει υπολογισμού του 

ετήσιου τεκμηρίου χρήσης και συντήρησης των δεξαμενών κολύμβησης αποτελούν τα 

τετραγωνικά μέτρα. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει την τεκμαρτή δαπάνη ανάλογα με 

τα μέτρα της πισίνας όπως ίσχυε για το οικονομικό έτος 2010. 

Πίνακας 3:  Τεκμήρια δεξαμενής κολύμβησης οικονομικού έτους 2010 

Τετραγωνικά μέτρα Ποσό σε Ευρώ 

Από 25 μέχρι και 60 11.600 

Πάνω από 60 μέχρι και 120 29.200 

Πάνω από 120 46.800 

    

       Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 50% για εσωτερικές δεξαμενές 

κολύμβησης. Το τεκμήριο διαβίωσης υπολογίζεται για όλο το έτος και δεν περιορίζεται 

σε τρείς μήνες προκειμένου για εξοχικές κατοικίες.46 

     Αμφισβήτηση τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης: Όταν η πραγματική δαπάνη είναι 

μικρότερη από την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη και αυτό αποδεικνύεται με πραγματικά 

περιστατικά, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα αμφισβήτησης της τεκμαρτής 

δαπάνης διαβίωσης. Η επίκληση των περιστατικών μπορεί να γίνει από υπόχρεους που: 

α)Υπηρετούν τη στρατιωτική του θητεία β)φυλακισμένους γ)νοσηλεύονται σε 

νοσοκομείο δ)ανέργους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας ε)όσους διαμένουν με 

συγγενείς πρώτου βαθμού και συμβάλουν οι συγγενείς στις δαπάνες διαβίωσής τους 

στ)ορφανοί οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους αυτοκίνητα από κληρονομιά του 

πατέρα ή της μητέρας ζ)γεγονότα ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται47η)υπηρετούν τη 

στρατιωτική τους θητεία θ)συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού. Η διαφορά 

μεταξύ της πραγματικής και τεκμαρτής δαπάνης των περιπτώσεων α΄ και ε΄ λαμβάνεται 

                                                           
45 Βλέπε ΠΟΛ 1113/16.04.1998 
46 Βλέπε 1058945/975/Α0012/20.05.1998 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 
47 Βλέπε ΠΟΛ 1094/23.03.1989 
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υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου 

που συμβάλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.    

 

5.4 Θέματα Άρθρου 17 – Τεκμήριο Απόκτησης Περιουσιακών 

Στοιχείων 

     Τα χρηματικά ποσά που πραγματικά κατέβαλε ο φορολογούμενος, η σύζυγός του 

και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν και διαμορφώνουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 

συνοψίζονται στα εξής: 

     Η αγορά αυτοκινήτων, σκαφών, αεροσκαφών, δίτροχων ή τρίτροχων οχημάτων 

και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας48: Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για 

την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 

αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και 

κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας (άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ), λαμβάνονται 

υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Εξαιρείται η αγορά 

κινητών πραγμάτων που αποτελούν άμεσο αντικείμενο ασκούμενης εμπορικής 

δραστηριότητας.  

     Η αγορά ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή 

κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης: Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αντικειμενική 

αξία του ακινήτου49 ή αν είναι μεγαλύτερη  η εμπορική αξία όπως αναφέρεται στο 

συμβόλαιο. Σε περιοχές χωρίς αντικειμενικό σύστημα λαμβάνεται υπόψη το τίμημα 

όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο ή η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που φορολογήθηκε 

και της πραγματικής αξίας του ακινήτου που εξευρίσκεται  σύμφωνα με τις διατάξεις 

φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Εξαιρούνται  η δαπάνη ανέγερσης οικοδομής από 

επιχείρηση με κατά κύριο επάγγελμα την ανέγερση οικοδομών50, η αγορά ή ανέγερση 

οικοδομής πλήρους κυριότητας ως πρώτης κατοικίας και μέχρι 120 τετραγωνικά 

μέτρα51. 

      Χορήγηση δανείων: Τεκμήριο θεωρείται η χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε 

εκτός αυτών προς εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους 

τους. 

                                                           
48 Βλέπε ΠΟΛ 1238/31.10.1994 
49 Βλέπε Ν.1249/1982 άρθρο 41 
50 Βλέπε ΠΟΛ 1042/08.02.1993 
51 Βλέπε ΠΟΛ 1038/05.03.2003 
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     Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών: 

Εφόσον αυτή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Εξαιρούνται οι δωρεές προς το 

Δημόσιο, τους Δήμους, ΑΕΙ, Κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα, προνοιακά ιδρύματα, 

κοινωφελή ιδρύματα και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς52.  

     Η απόσβεση δανείων ή πιστώσεων: Εκτός του κεφαλαίου περιλαμβάνονται οι 

τόκοι και τυχών τόκοι υπερημερίας. Εξαιρούνται η τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων 

για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας επιμεριστικά για το μέρος που αναλογεί μέχρι 

τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα, επίσης για την αγορά εξοπλισμού 

γεωργικής εκμετάλλευσης53 και για την αγορά οικοπέδου από επιτηδευματίες που 

ασχολούνται με την ανέγερση οικοδομών.  

 

5.5 Θέματα Άρθρου 18 – Μη Εφαρμογή Τεκμηρίου  

     Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι περιπτώσεις μη εφαρμογής του τεκμηρίου 

προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης και συνοψίζονται στα παρακάτω:  

     Επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ αναπήρου που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Η 

τεκμαρτή δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ΙΧ αλλοδαπού προσωπικού που δεν διαμένει 

μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπού προσωπικού που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και 

αλλοδαπών επιχειρήσεων54. Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ που εισήχθησαν στην Ελλάδα με  

μειωμένους δασμούς και τέλη λόγω μετοικεσίας και για τα επόμενα δύο χρόνια55. Για 

επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων και για τα αυτοκίνητα που έχουν αγορασθεί 

για μεταπώληση και εφόσον η άδεια κυκλοφορίας τους έχει παραμείνει στη Δ.Ο.Υ. 

μέχρι την ημερομηνία μεταπώλησης τους56. Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ που 

αποκτήθηκαν μέχρι την 31.12.1992. Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ μέχρι δεκατέσσερις (14) 

φορολογήσιμους ίππους και αποκτήθηκαν από 01.01.1993 έως 31.12.200357 ή για 

αυτοκίνητα άνω των δεκατεσσάρων (14) ίππων και η εργοστασιακή αξία του έτους 

κυκλοφορίας μειωμένη λόγω παλαιότητας58δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες 

(50.000) ευρώ. Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ μέχρι δεκατέσσερις (14) φορολογήσιμους 

                                                           
52 Βλέπε ΠΟΛ 1238/31.10.1994 & ΠΟΛ 1016/07.02.2005 
53 Βλέπε ΠΟΛ 1122/14.02,2002 
54 Βλέπε α.ν. 89/1967 , α.ν. 378/1968 και Ν.27/1995 άρθρο 25 
55 Βλέπε ΠΟΛ 1113/16.4.1998 
56 Βλέπε Ν.1642/1986 άρθρο 36 παράγραφος α  
57 Βλέπε ΠΟΛ 1022/29.02.2004 
58 Βλέπε Ν.2960/2001 άρθρο 126 παράγραφος 1 
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ίππους που αποκτήθηκαν από 01.01.2004 και εφεξής και η εργοστασιακή αξία, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω είναι έως πενήντα (50.000) χιλιάδες ευρώ. Για ένα σκάφος 

αναψυχής έως δέκα (10) μέτρων χωρίς ναυτολογημένο πλήρωμα. Σκάφη αναψυχής 

κυριότητας μονίμων κατοίκων εξωτερικού. Ο πάγιος εξοπλισμός επαγγελματικής 

χρήσης αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και όσων ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα59. Η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ΙΧ ειδικά διασκευασμένου για 

πρόσωπα με κινητική αναπηρία που υπερβαίνει το εξήντα επτά τοις εκατό (67%)60. Το 

τεκμήριο των άρθρων 16 και 17 δεν εφαρμόζεται  στη περίπτωση που η διαφορά 

μεταξύ του δηλωθέντος με εμπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος και της ετήσιας 

τεκμαρτής δαπάνης είναι μικρότερη από είκοσι τοις εκατό (20%).     

  

5.6  Στατιστικά Στοιχεία Οικονομικού Έτους 2010 (χρήση 2009) 

     Παρακάτω παρατίθενται επίσημα στατιστικά στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την πρόοδο 

των εσόδων αλλά και τη συμμετοχή των τεκμηρίων σε αυτά. 

 

Πίνακας 4 : Φυσικά πρόσωπα / Φορολογικές δηλώσεις Οικονομικού Έτους 2010 

Κατηγορία 

Φορολογουμένων 

Φορολογούμενο 

Εισόδημα 

Αναλογών και 

συμπληρωματικός 

φόρος 

Διάρθρωση 

Μισθωτοί/συνταξιούχοι 81.215.127.026 7.019.559.971 

 

80,69 % 

 

Λοιποί φορολογούμενοι 19.430.249.332 1.995.528.608 

 

19,31 % 

 

           Σύνολα 100.645.376.358 9.015.088.579 

 

100 % 

 

 

                                                           
59 Βλέπε ΠΟΛ 1016/07.02.2005 
60 Βλέπε ΠΟΛ 1016/07.02.2005 
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Γράφημα  1: Κατανομή φόρων φυσικών προσώπων Οικονομικού Έτους 2010 

Πίνακας 5: Οικογενειακό εισόδημα από κάθε κατηγορία προέλευσης Οικονομικού 

Έτους 2010 

Πηγές Δηλωθέντος Εισοδήματος Ποσά 

 

Διάρθρωση 

 

Προστιθέμενη διαφορά  Τεκμηρίου 

δαπανών διαβίωση 
495.320.370 0,62 % 

Εισοδήματα ακινήτων 8.887.232.470 10,36  % 

Κινητές αξίες 11.948.999 0,01 % 

Εμπορικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις 8.214.957.004 7,39  % 

Γεωργικές επιχειρήσεις 1.628.750.296 

 

1,05 % 

 

Μισθωτές Υπηρεσίες 76.696.199.487 

 

76,02 % 

 

Ελευθέρια Επαγγέλματα 4.349.792.708 4,18 % 

Εισόδημα αλλοδαπής 361.175.024 0,37 % 

Σύνολα 100.645.376.358 100 % 

 

 

Γράφημα  2: Κατανομή οικογενειακού εισοδήματος σε σχέση με τα τεκμήρια  Οικονομικού Έτους 2010 

80.69%

19.31%

Κατανομή φόρων φυσικών προσώπων οικ. 
έτους 2010

Μισθωτοί/Συνταξιούχοι

Λοιποί φορολογούμενοι

0.62%

99.38%

Κατανομή οικογενειακού εισοδήματος σε 
σχέση με τα τεκμήρια

Προστιθέμενη διαφορά 
Τεκμηρίου δαπανών 
διαβίωσης
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Πίνακας 6: Αριθμός φορολογουμένων για τους οποίους προέκυψε προστιθέμενη 

διαφορά τεκμηρίου σε οικογενειακό επίπεδο Οικονομικού Έτους 2010 

Ομάδα 

επαγγέλματος 

Αριθμός 

φορολογικών 

δηλώσεων με 

τεκμήριο 

Αριθμός υπόχρεων 

και συζύγων  που  

τελικά 

φορολογήθηκαν με 

βάση το τεκμήριο 

Οικογενειακό 

δηλωθέν 

εισόδημα 

Οικογενειακό 

τεκμαρτό 

εισόδημα 

Συνολικό 

Εισόδημα 

Εισοδηματίες 44.878 47.106 

(Υπόχρεος 42.961 – 

σύζυγος 4.145) 

36.493.000 192.718.000 229.211.000 

Επιτηδευματίες 22.768 25.267 

(Υπόχρεος 19.285 – 

σύζυγος 5.982) 

169.177.000 128.556.000 297.733.000 

Γεωργοί – 

Κτηνοτρόφοι 

11.991 13.111 

(Υπόχρεος 10.505 – 

σύζυγος 2.606) 

49.094.000 50.237.000 99.331.000 

Μισθωτοί 19.198 19.872 

(Υπόχρεος 17.628 – 

σύζυγος 2.244) 

130.116.000 75.917.000 206.032.000 

Ελεύθεροι 

επαγγελματίες 

5.136 5.460 

(Υπόχρεος 4.429 – 

σύζυγος 1.031) 

63.493.000 29.482.000 92.975.000 

Συνταξιούχοι 3.702 4.025 

(Υπόχρεος 2.962 – 

σύζυγος 1.063) 

41.776.000 18.411.000 60.187.000 

Σύνολα 107.673 114.841 490.148.000 495.320.000 985.469.000 
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Πίνακας 7: Κατανομή φορολογικών δηλώσεων με βάση τα τεκμήρια Οικονομικού 

Έτους 2010 

Φορολογικές δηλώσεις 

χωρίς προστιθέμενη 

διαφορά τεκμηρίου 

Φορολογικές δηλώσεις που 

προέκυψε προστιθέμενη 

διαφορά τεκμηρίου 

Συνολικός αριθμός 

φορολογικών 

δηλώσεων 

5.587.305 107.673 5.694.978 

 

 

 

Γράφημα  3: Κατανομή φορολογικών δηλώσεων με βάση τα τεκμήρια Οικονομικού Έτους 2010 

 

Πίνακας 8: Ποσοστό τεκμαρτού εισοδήματος επί του συνολικού φορολογούμενου 

εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2010 

Συνολικό οικογενειακό 

φορολογούμενο εισόδημα 

Συνολικό οικογενειακό 

τεκμαρτό εισόδημα  

Ποσοστό τεκμαρτού 

εισοδήματος επί του 

φορολογούμενου  

100.645.376.358 495.320.000 0,49 % 

 

 

     

  

 

 

 

98.08%

1.92%

Κατανομή φορολογικών δηλώσεων με 
βάση τα τεκμήρια

Φορολογικές δηλώσεις χωρίς 
προστιθέμενη διαφορά 
δαπανών

Φορολογικές δηλώσεις με 
προστιθέμενη διαφορά 
δαπανών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6ο  

6.  Ν.3842/2010 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011 

6.1 Γενικά 

         Ο Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58/23-04-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής 

δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» επέφερε μεγάλες 

αλλαγές στον τότε ισχύοντα ΚΦΕ (2238/1994). Οι τροποποιήσεις επηρέασαν την 

κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, τις μειώσεις από το φόρο, τις 

εκπτώσεις από το εισόδημα, την κατάργηση και τροποποίηση των φοροαπαλλαγών 

καθώς και τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.  Το άρθρο 3 εισάγει μια νέα 

φιλοσοφία στον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές 

δαπάνες και υπηρεσίες. Οι αλλαγές αυτές επηρέασαν τον υπολογισμό του συνολικού 

φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων, καθώς η επιβάρυνση από τα 

τεκμήρια ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Οικ. Έτος 2010 

όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο). Παρακάτω αναφέρονται τα 

σημαντικότερα σημεία του άρθρου 3 για τον προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση 

τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες όπως ίσχυσαν για το οικονομικό έτος 2011 

(χρήση 2010). Στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθενται στατιστικά στοιχεία σε σχέση με 

την πρόοδο των εσόδων και τη διαμόρφωση της φορολογητέας ύλης από την υποβολή 

των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων καθώς και στοιχεία σχετικά με τη 

συμμετοχή των τεκμηρίων στα συνολικά έσοδα. 

 

6.2 Θέματα Άρθρου 3 –  Προσδιορισμός Εισοδήματος με Βάση 

Αντικειμενικές Δαπάνες και Υπηρεσίες 

     Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 15 του ΚΦΕ διότι οι 

δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζονται πλέον με αντικειμενικά δεδομένα και όχι με  

τεκμαρτό τρόπο και με τη παράγραφο 2 ο τίτλος του άρθρου 16 διότι το εισόδημα 

προσδιορίζεται πλέον αντικειμενικά με βάση την ετήσια δαπάνη.  
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6.2.1 Αντικειμενικές Δαπάνες και Υπηρεσίες 

     Οι αντικειμενικές δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη είναι: 

     Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και 

δευτερεύουσες κατοικίες: Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κύρια 

κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνεια. Ο παρακάτω πίνακας 

αναφέρει τα ποσά όπως ίσχυαν για το οικονομικό έτος 2011 

Πίνακας 9: Ετήσια αντικειμενική δαπάνη πρώτης κατοικίας οικονομικού έτους 

2011 

Τετραγωνικά μέτρα Ποσά 

μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι 30 ευρώ ανά τ.μ. 

από 81 τ.μ. έως και 120 τ.μ.  κύριοι χώροι 50 ευρώ ανά τ.μ 

από 121 τ.μ. έως και 200 τ.μ. κύριοι χώροι 80 ευρώ ανά τ.μ. 

από 201 τ.μ. έως και 300 τ.μ. κύριοι χώροι 150 ευρώ ανά τ.μ. 

από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι 300 ευρώ ανά τ.μ. 

Βοηθητικοί χώροι ανεξαρτήτου επιφάνειας 30 ευρώ ανά τ.μ. 

     

      Κατοικίες με τιμή ζώνης από δύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (2.800) έως τέσσερις 

χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (4.999) τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται 

κατά σαράντα τοις εκατό (40%) και για τιμή ζώνης από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) και 

άνω προσαυξάνονται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). Σε περίπτωση μονοκατοικίας 

τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 

     Στην περίπτωση της δευτερεύουσας κατοικίας λαμβάνεται το ήμισυ της ετήσιας 

αντικειμενικής δαπάνης της κύριας κατοικίας. Μισθωμένες κατοικίες για ορισμένους 

μήνες επιμερίζουν την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στη διάρκεια της μίσθωσης 

μέσα στο έτος. Δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες υπολογίζονται ως αντικειμενική 

δαπάνη διαβίωσης για όλο το έτος και όχι για τρείς μήνες όπως ίσχυε πριν την ψήφιση 

του νόμου. Οι αποδεδειγμένα κενές κατοικίες δεν έχουν αντικειμενική δαπάνη 

διαβίωσης όπως και οι δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες που μισθώνουν μόνιμοι 

κάτοικοι εξωτερικού. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η ετήσια αντικειμενική δαπάνη 

μερίζεται ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. Η χρήση κατοικιών βαρύνει 

εξολοκλήρου τον διαμένοντα ανεξαρτήτου ποσοστού ιδιοκτησίας. 
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     Δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. : Όσον αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα 

καθώς και μεικτής χρήσης και τύπου jeep η αντικειμενική δαπάνη διαμορφώνεται με 

βάση τα κυβικά εκατοστά61 και την παλαιότητα62. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα 

ποσά της αντικειμενικής δαπάνης όπως διαμορφώθηκαν με την ψήφιση του νόμου για 

το οικονομικό έτος 2011. 

 

    Πίνακας 10: Ετήσια αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων οικονομικού έτους 2011 

Κυβικά 

εκατοστά 

Μέχρι και 5 

έτη Από 5 έτη έως 10 Πάνω από 10 έτη 

1000 3000 2100 1500 

1200 3000 2100 1500 

1400 3600 2520           1800 

1500 3900 2730 1950 

1600 4200 2940 2100 

1700 4500 3150 2250 

1800 4800 3360 2400 

2000 5400 3780 2700 

2500 7900 5530 3950 

3000 10400 7280 5200 

3500 13900 9730 6950 

     

      Με τις διατάξεις του Ν.3842/10 καταργούνται οι μειώσεις για αυτοκίνητα που 

αγοράζονται από τον Ο.Δ.Δ.Υ, για αυτοκίνητα που ανήκουν πάνω από δέκα έτη σε 

φορολογούμενο ηλικίας άνω των εξήντα ετών και αποκτά αποκλειστικά εισόδημα από 

συντάξεις ή ιδιοκατοίκηση και για αυτοκίνητα που εισάγονται από την αλλοδαπή με 

μειωμένους δασμούς φόρους και τέλη λόγω μετοικεσίας. Αντιθέτως δεν εφαρμόζεται η 

αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ με πιστοποιητικό 

αυθεντικότητας καθώς και τα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους με 

                                                           
61 Μέχρι 1.200 κ.ε. 3.000 €, άνω των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε. προστίθενται 300 € ανά 100 κ.ε., άνω 

των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε. προστίθενται 500 € ανά 100 κ.ε., άνω των 3.000 κ.ε. προστίθενται 700 

€ ανά 100 κ.ε. Βλέπε ΠΟΛ 1135/04.10.2010 Βλέπε ΠΟΛ 1135/04.10.2010 
62 Μείωση 30%  πάνω από πέντε και μέχρι δέκα έτη, μείωση 50% για πάνω από δέκα έτη Βλέπε ΠΟΛ 

1135/04.10.2010 



40 
 

ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.  Ως προς τον τρόπο λογισμού της αντικειμενικής 

δαπάνης διαβίωσης για τις περιπτώσεις των εταιριών, αλλοδαπών νομικών προσώπων, 

ανήλικου τέκνου κατόχου επιβατικού αυτοκινήτου, ακινησίας ή ολοκληρωτικής 

καταστροφής, εικονικής μεταβίβασης, εκπαιδευτών οδηγών και για τις επιχειρήσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2238/9463 πριν 

από την ψήφιση του νόμου.  

     Δαπάνη ιδιωτικών σχολείων: Αποτελεί την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που 

καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Εξαιρούνται 

τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων που άλλος γονέας έχει την επιμέλεια και άλλος 

πληρώνει τη δαπάνη, αυτή λογίζεται ως δαπάνη αυτού που την καταβάλει. 

     Δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτου κλπ.: Αποτελεί την ετήσια 

αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, 

δασκάλους και λοιπό προσωπικό με βάση το κατώτατο όριο αμοιβών από τις ισχύουσες 

διατάξεις. Εξαιρείται η δαπάνη για ένα μόνο οικιακό βοηθό, η δαπάνη φορολογουμένου 

ή προσώπου που τον βαρύνει με αναπηρία άνω των εξήντα επτά τοις εκατό (67%) από 

διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, ή είναι άνω των εξήντα πέντε (65) ετών 

και απασχολεί ένα νοσοκόμο. 

     Δαπάνες σκαφών αναψυχής: Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα 

και μη, μέχρι πέντε μέτρα η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται στο ποσό των τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ και για πάνω από πέντε μέτρα στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 

(4.000) ευρώ. 

     Για μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, βάση υπολογισμού της 

αντικειμενικής δαπάνης είναι τα μέτρα του σκάφους64 και η παλαιότητα65. Στον 

παρακάτω πίνακα παραθέτονται τα ποσά της αντικειμενικής δαπάνης όπως ίσχυαν για 

το οικονομικό έτος 2011. 

 

 

                                                           
63 Βλέπε Ν.2238/94 άρθρα 16,17 και 18 
64 Μέχρι 7 μέτρα 8.000 €, για άνω των 7 μέτρων και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 2.000 € κλπ Βλέπε 

ΠΟΛ 1135/04.10.2010 
65 Μείωση 15% για άνω από πέντε και μέχρι δέκα έτη, μείωση 30% για άνω των δέκα ετών Βλέπε ΠΟΛ 

1135/04.10.2010 
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    Πίνακας 11: Ετήσια αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής οικονομικού 

έτους 2011 

Μήκος       

σκάφους σε μ Μέχρι 5 έτη 

Πάνω από 5 μέχρι 

και 10 έτη 

Πάνω από 

10 έτη 

Μέχρι και 7 8000 6800 5600 

8 10000 8500 7000 

9 12000 10200 8400 

10 14000 11900 9800 

11 19000 16150 13300 

12 24000 20400 16800 

13 34000 28900 23800 

14 44000 37400 30800 

15 54000 45900 37800 

16 69000 58650 48300 

17 84000 71400 58800 

18 99000 84150 69300 

19 119000 101150 83300 

20 139000 118150 97300 

21 159000 135150 111300 

25 284000 241400 198800 

 

      Μείωση τεκμηρίου κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για ξύλινα σκάφη 

κατασκευασμένα στην Ελλάδα τύπου «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», 

«τσερνίκι» και «λίμπερτυ» και για ιστιοφόρα σκάφη. Επίσης αναγνωρίζεται πλέον η 

ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. 

     Δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων: Η αντικειμενική δαπάνη για 

ανεμόπτερα ορίζεται στις οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ. 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. Για αεροσκάφη 
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αεροπροωθούμενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης. 

Τα πιο πάνω ποσά δεν μειώνονται λόγω ακινησίας ή παλαιότητας λόγω απουσίας 

σχετικής πρόβλεψης στο νόμο. 

     Δεξαμενές κολύμβησης: Η αντικειμενική δαπάνη ορίζεται με βάση τα τετραγωνικά 

μέτρα. Μέχρι και τα 60 τ.μ. ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ το τ.μ. και για πάνω από 60 

τ.μ. σε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα παραπάνω ισχύουν και για 

συναρμολογούμενη δεξαμενή ενώ σε περίπτωση εσωτερικής δεξαμενής τα ποσά 

διπλασιάζονται. Κοινόχρηστες πισίνες σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια 

αντικειμενική δαπάνη επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες ανάλογα με τα χιλιοστά του 

διαμερίσματος στο οικόπεδο. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τα ποσά της 

αντικειμενικής δαπάνης όπως ίσχυε για το οικονομικό έτος 2011. 

 

Πίνακας 12: Ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεξαμενών κολύμβησης οικονομικού 

έτους 2011 

Επιφάνεια (σε τ.μ.) Αντικειμενική δαπάνη 

εξωτερικής πισίνας 

(σε €) 

Αντικειμενική δαπάνη 

εσωτερικής πισίνας 

(σε €) 

    30        3.000         6.000 

    60         6.000        12.000 

    90        12.000        24.000 

 

     Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης: Ορίζεται στο ποσό των τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ προκειμένου για άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο ή στο ποσό των 

πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή 

δήλωση. 

 

6.2.2 Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων 

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

τους βαρύνουν λογίζονται τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για: 

     Αγορά αυτοκινήτων, σκαφών, αεροσκαφών, δίτροχων ή τρίτροχων οχημάτων 

και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας: Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για 
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την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 

αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και 

κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας (άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ), λαμβάνονται υπόψη 

για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Εξαιρείται η αγορά κινητών 

πραγμάτων που αποτελούν άμεσο αντικείμενο ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας.  

     Αγορά ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή 

κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης: Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αντικειμενική 

αξία του ακινήτου66, ή αν είναι μεγαλύτερη  η εμπορική αξία όπως αναφέρεται στο 

συμβόλαιο. Σε περιοχές χωρίς αντικειμενικό σύστημα λαμβάνεται υπόψη το τίμημα 

όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο, ή η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που 

φορολογήθηκε και της πραγματικής αξίας του ακινήτου που εξευρίσκεται  σύμφωνα με 

τις διατάξεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Καταργήθηκε η απαλλαγή για αγορά 

ή ανέγερση οικοδομής πλήρους κυριότητας ως πρώτης κατοικίας και μέχρι 120 

τετραγωνικά μέτρα, καθώς και της δαπάνης για την ανέγερση οικοδομής από 

οικοδομική επιχείρηση.  

     Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε: Τα χρηματικά ποσά που δανείζονται προς 

οποιονδήποτε λογίζονται ως ετήσια δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

     Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, 

εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) Ευρώ: Οι εξαιρέσεις 

παραμένουν ίδιες όπως περιγράφονται στο Ν.2238/94 άρθρο 17 67πριν την ψήφιση του 

νόμου. 

     Η απόσβεση δανείων ή πιστώσεων: Εκτός του κεφαλαίου περιλαμβάνονται οι 

τόκοι και τυχών τόκοι υπερημερίας. Καταργήθηκε η εξαίρεση για την τοκοχρεολυτική 

απόσβεση δανείων για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας επιμεριστικά για το μέρος 

που αναλογεί μέχρι τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα. 

 

 

 

 

                                                           
66 Βλέπε Ν.1249/1982 άρθρο 41 
67 Βλέπε ΠΟΛ 1238/31.10.1994 & ΠΟΛ 1016/07.02.2005 
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6.2.3 Αλλαγές που Επέφερε ο Ν.3842/2010 στον ΚΦΕ (2238/1994)  

     Αυξήθηκε από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όσον 

αφορά το χαρακτηρισμό αγοράς κινητού πράγματος μεγάλης αξίας68. Καταργήθηκε η 

απαλλαγή από το τεκμήριο, της δαπάνης αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας69, 

καθώς και της δαπάνης για την ανέγερση οικοδομής από οικοδομική επιχείρηση70.  Από 

την ημερομηνία ψήφισης του νόμου (23/04/2010) και μετά τα καταβαλλόμενα ποσά για 

αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας ή οικοδομής από οικοδομική επιχείρηση 

εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 17 του ΚΦΕ. Καταργήθηκε από 01/01/2010 η 

απαλλαγή από το τεκμήριο των καταβαλλόμενων ποσών για την τοκοχρεολυτική 

απόσβεση δανείων αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας, για αγορά εξοπλισμού 

γεωργικής επιχείρησης και για αγορά οικοπέδου από επιτηδευματίες που ασχολούνται 

με την ανέγερση οικοδομών71. Στα δάνεια που χορηγούνται προς οποιονδήποτε, 

περιλαμβάνονται πλέον από τις 23/04/2010 και μετά και τα δάνεια που χορηγούν 

εταίροι, μέλη ή μέτοχοι στις εταιρίες που συμμετέχουν72. Αλλαγές επήλθαν και στον 

τρόπο υπολογισμού της ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών που επικαλείται ο 

φορολογούμενος για την κάλυψη των αντικειμενικών δαπανών. Τα αρνητικά 

εισοδήματα (ζημίες) πρέπει να συμψηφίζονται με τα θετικά και η αφαίρεση των 

δαπανών που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17 του ΚΦΕ θα γίνεται έστω και αν ο 

φορολογούμενος εξαιρείται από αυτά (π.χ. ανάπηρος για τη δαπάνη επιβατικού 

αυτοκινήτου, που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, αγορά επιβατικού 

αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασμένου από πρόσωπο με κινητική αναπηρία άνω του 

67%), με εφαρμογή από 01/01/2010 και μετά73. Τέλος ποσά που καταβλήθηκαν για την 

απόκτηση εσόδων τα μειώνει και το υπόλοιπο δύναται να καλύψει τη συνολική ετήσια 

δαπάνη, με εξαίρεση περιπτώσεις που το κόστος απόκτησης των εσόδων είχε ληφθεί 

υπόψη ως τεκμήριο του έτους που καταβλήθηκε74 

 

 

 

                                                           
68 Βλέπε Ν.2238/94 άρθρο 17 περίπτωση α΄ & Ν.3842/10 άρθρο 3 παράγραφος 4 περίπτωση α΄ 
69 Βλέπε σελίδα 45 υποκεφάλαιο 6.2 του παρόντος. 
70 Βλέπε Ν.2238/94 άρθρο 17 περίπτωση γ΄ & Ν.3842/10 άρθρο 3 παράγραφος 4 περίπτωση β΄ 
71 Βλέπε Ν.2238/94 άρθρο 17 περίπτωση στ΄ & Ν.3842/10 άρθρο 3 παράγραφος 4 περίπτωση β΄ 
72 Βλέπε Ν.2238/94 άρθρο 17 περίπτωση  δ΄  & Ν.3842/10 άρθρο 3 παράγραφος 4 περίπτωση γ΄ 
73 Βλέπε Ν.2238/94 άρθρο 19 παράγραφος 2 & Ν.3842/10 άρθρο 3 παράγραφος 7 περίπτωση ζ΄ 
74 Βλέπε Ν.2238/94 άρθρο 19 παράγραφος 2 & Ν.3842/10 άρθρο 3 παράγραφος 8 
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6.2.4 Μη Εφαρμογή της Αντικειμενικής Δαπάνης 

     Το άρθρο 18 του ΚΦΕ (2238/94) αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 

3 του Ν.3842/10 και πλέον δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 17 και 18 του ΚΦΕ στις εξής 

περιπτώσεις: Η αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτου αναπήρου που απαλλάσσεται από 

τα τέλη κυκλοφορίας. Επιβατικού αυτοκινήτου ΙΧ αλλοδαπού προσωπικού που δεν 

διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπού προσωπικού που διαμένει μόνιμα στο 

εξωτερικό και αλλοδαπών επιχειρήσεων75. Για επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων 

και για τα αυτοκίνητα που έχουν αγορασθεί για μεταπώληση και εφόσον η άδεια 

κυκλοφορίας τους έχει παραμείνει στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την ημερομηνία μεταπώλησης 

τους76. Σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτου μήκους και χρησιμοποίησης προσωπικού για 

τους μόνιμους κάτοικους εξωτερικού. Ο πάγιος εξοπλισμός επαγγελματικής χρήσης 

αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και όσων ασκούν εμπορική δραστηριότητα77, 

εκτός από την αγορά ή ανέγερση οικοδομών. Η αγορά ειδικά διασκευασμένου 

αυτοκινήτου για πρόσωπα με κινητική αναπηρία άνω των εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%). Οι υπολογιζόμενες αντικειμενικές δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΦΕ 

και προκειμένου για συνταξιούχους άνω του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας 

τους, εφαρμόζονται μειωμένες κατά τριάντα τοις εκατό (30%). 

  

 6.2.5  Θέματα Άρθρου 18 – Επαναπατρισμός Κεφαλαίων 

     Σύμφωνα με την παράγραφο 1 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήματος στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν και να δηλώσουν μέχρι την 30η 

Σεπτεμβρίου 2011, κεφάλαια για τα οποία συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους 

είτε υποχρέωση καταβολής φόρου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στην 

ημεδαπή και τα οποία βρίσκονται στην αλλοδαπή, σε προθεσμιακό λογαριασμό 

κατάθεσης στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον καταβάλουν φόρο 

με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί της αξίας των καταθέσεων που μεταφέρουν, 

κατά το χρόνο της μεταφοράς, ή προκειμένου περί καταθέσεων που παραμένουν 

κατατεθειμένες στην αλλοδαπή, επί της αξίας των καταθέσεων κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης. 

     Κατά την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, με την καταβολή του φόρου επί της αξίας 

των κεφαλαίων που εισάγονται εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου 

                                                           
75 Βλέπε α.ν. 89/1967 , α.ν. 378/1968 και Ν.27/1995 άρθρο 25 
76 Βλέπε Ν.1642/1986 άρθρο 36 παράγραφος α΄ 
77 Βλέπε ΠΟΛ 1016/07.02.2005 
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φυσικού ή νομικού προσώπου για τα κεφάλαια που εισάγει. Για τα κεφάλαια αυτά δεν 

ερευνάται, προκειμένου για την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο 

τρόπος απόκτησης τους και λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της 

διαφοράς μεταξύ της συνολικής δαπάνης που προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του 

Κ.Φ.Ε. και του εισοδήματος που δηλώνεται ή προσδιορίζεται από τη Φορολογούσα 

Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ίδιου κώδικα.    

 

6.3  Ν.3899/10 Άρθρο 8  Όπως Αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 28 του 

Ν.3986/11 

     Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νόμου 3986/2011, Οι 

διατάξεις της περίπτωσης γ′ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε.(2238/94) αναστέλλονται μέχρι 

και την 31.12.2013 (Δηλαδή δεν υπολογίζεται η δαπάνη που προκύπτει από την αγορά 

ή τη χρονομεριστική ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή 

κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης από τη δημοσίευση του νόμου 17/12/2010 και   

μέχρι την 31.12.2013)78. 

 

6.4  Στατιστικά Στοιχεία Οικονομικού Έτους 2011 (χρήση 2010) 

     Παρακάτω παρατίθενται επίσημα στατιστικά στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την πρόοδο 

των εσόδων αλλά και τη συμμετοχή των τεκμηρίων σε αυτά. 

Πίνακας 13: Φυσικά πρόσωπα / φορολογικές δηλώσεις Οικονομικού Έτους 2011 

Κατηγορία 

Φορολογουμένων 

Φορολογούμενο 

Εισόδημα 

Αναλογών και 

συμπληρωματικός 

φόρος 

Διάρθρωση 

Μισθωτοί/συνταξιούχοι 81.812.208.355 5.731.196.749 

 

78,90 % 

 

Λοιποί φορολογούμενοι 21.887.163.195 1.606.259.496 

 

21,10 % 

 

           Σύνολα 103.699.371.550 7.337.456.245 

 

100 % 

 

                                                           
78 Βλέπε Ν.3899/10 άρθρο 8 & Ν.3986/11 άρθρο 28 
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Γράφημα  4: Κατανομή φόρων φυσικών προσώπων Οικονομικού Έτους 2011 

Πίνακας 14: Οικογενειακό εισόδημα από κάθε κατηγορία  προέλευσης 

Οικονομικού Έτους 2011 

Πηγές Δηλωθέντος Εισοδήματος Ποσά 

 

Διάρθρωση 

 

Προστιθέμενη διαφορά  Τεκμηρίου 

δαπανών διαβίωση 
5.992.533.961 6,11 % 

Εισοδήματα ακινήτων 8.876.174.423 7.25  % 

Κινητές αξίες 16.488.167 0,01 % 

Εμπορικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις 8.610.340.080 6,70  % 

Γεωργικές επιχειρήσεις 1.564.968.090 

 

1,10 % 

 

Μισθωτές Υπηρεσίες 73.812.475.396 

 

74,30 % 

 

Ελευθέρια Επαγγέλματα 4.405.746.572 4,10 % 

Εισόδημα αλλοδαπής 420.624.869 0,43 % 

Σύνολα 103.699.371.550 100 % 

 

 

Γράφημα  5: Κατανομή οικογενειακού εισοδήματος σε σχέση με τα τεκμήρια Οικονομικού Έτους 2011 

78.90%

21.10%

Κατανομή φόρων φυσικών προσώπων οικ. 
έτους 2011

Μισθωτοί/Συνταξιούχοι

Λοιποί φορολογούμενοι

6.11%

93.89%

Κατανομή οικογενειακού εισοδήματος σε 
σχέση με τα τεκμήρια

Προστιθέμενη διαφορά 
Τεκμηρίου δαπανών 
διαβίωσης

Δηλωθέντα εισοδήματα από 
όλες τις πηγές εισοδήματος
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Πίνακας 15: Αριθμός φορολογουμένων για τους οποίους προέκυψε προστιθέμενη 

διαφορά τεκμηρίου σε οικογενειακό επίπεδο Οικονομικού Έτους 2011 

Ομάδα 

επαγγέλματος 

Αριθμός 

φορολογικών 

δηλώσεων με 

τεκμήριο  

Αριθμός υπόχρεων 

και συζύγων  που  

τελικά 

φορολογήθηκαν με 

βάση το τεκμήριο 

Οικογενειακό 

δηλωθέν 

εισόδημα 

Οικογενειακό 

τεκμαρτό 

εισόδημα 

Συνολικό 

Εισόδημα 

Εισοδηματίες 451.067 521.545 

(Υπόχρεος 442.299 – 

σύζυγος 79.246) 

353.941.000  2.165.387.000 2.519.328.000 

Επιτηδευματίες 234.700 314.652 

(Υπόχρεος 201.565 – 

σύζυγος 113.087) 

1.568.323.000 1.439.493.000 3.007.816.000 

Γεωργοί – 

Κτηνοτρόφοι 

183.916 250.541 

(Υπόχρεος 160.824 – 

σύζυγος 89.717) 

783.886.000 893.179.000 1.677.065.000 

Μισθωτοί 300.423 348.533 

(Υπόχρεος 255.092 – 

σύζυγος 93.441) 

1.971.803.000 941.240.000 2.913.043.000 

Ελεύθεροι 

επαγγελματίες 

57.262 65.396 

(Υπόχρεος 51.095 – 

σύζυγος 14.301) 

433.826.000 227.863.000 661.689.000 

Συνταξιούχοι 131.908 149.936 

(Υπόχρεος 101.325 – 

σύζυγος 48.611) 

925.436.000 325.371.961 1.250.808.000 

Σύνολα 1.359.276 1.650.603 6.037.215.000 5.992.533.961 12.029.749.000 

 

Πίνακας 16: Κατανομή φορολογικών δηλώσεων με βάση τα τεκμήρια 

Οικονομικού Έτους 2011 

Φορολογικές δηλώσεις 

χωρίς προστιθέμενη 

διαφορά τεκμηρίου 

Φορολογικές δηλώσεις που 

προέκυψε προστιθέμενη 

διαφορά τεκμηρίου 

Συνολικός αριθμός 

φορολογικών 

δηλώσεων 

4.321.790 1.359.276 5.681.066 
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Γράφημα  6: Κατανομή φορολογικών δηλώσεων με βάση  τα τεκμήρια Οικονομικού Έτους 2011 

 

Πίνακας 17: Ποσοστό τεκμαρτού εισοδήματος επί του συνολικού φορολογούμενου 

εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2011 

Συνολικό οικογενειακό 

φορολογούμενο εισόδημα 

Συνολικό οικογενειακό 

τεκμαρτό εισόδημα  

Ποσοστό τεκμαρτού 

εισοδήματος επί του 

φορολογούμενου  

103.699.371.550 5.992.534.000 5,78 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

24%

Κατανομή φορολογικών δηλώσεων με 
βάση τα τεκμήρια

Φορολογικές δηλώσεις χωρίς 
προστιθέμενη διαφορά 
δαπανών

Φορολογικές δηλώσεις με 
προστιθέμενη διαφορά 
δαπανών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

7.  Ν. 4172/13 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

7.1 Γενικά 

     Τα άρθρα 30 έως και 34 αναφέρονται στον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της 

ελάχιστης φορολογίας, όταν το τεκμαρτό εισόδημα του φυσικού προσώπου είναι 

υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του, ενώ με το άρθρο 28 καθορίζονται οι 

μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης.  

     Το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης 

και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου και των 

εξαρτώμενων μελών του, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32. Στο το άρθρο 33 ορίζονται 

οι περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η 

δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του 

συνολικού εισοδήματος, φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34.  

     Στη συνέχεια παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία από τα παραπάνω άρθρα, έτσι 

ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μια πλήρη άποψη για τον προσδιορισμό της 

ελάχιστης φορολογίας στην Ελλάδα όπως ισχύει σήμερα. 

 

7.2 Θέματα Άρθρου 30 -  Εναλλακτικός Τρόπος Υπολογισμού της 

Ελάχιστης Φορολογίας79 

1.  Ο φορολογούμενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, 

υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκμαρτό εισόδημά του είναι 

υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του. Στην περίπτωση αυτή, στο φορολογητέο 

εισόδημα προστίθεται η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος 

και αυτή φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34. 

 2. Το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του 

φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του, σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως και 

34. 

                                                           
79 Ισχύει από 01/01/2014 και μετά Βλέπε Ν.4172/2013 άρθρο 72 παράγραφος 1 
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 3.  Το «συνολικό εισόδημα» προσδιορίζεται ως το συνολικό ποσό του φορολογητέου 

εισοδήματος που αποκτά ο φορολογούμενος και τα εξαρτώμενα μέλη του από τις 

τέσσερις κατηγορίες ακαθάριστων εσόδων που αναγνωρίζονται στο άρθρο 7 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

 4. Οι διατάξεις των άρθρων 30 έως και 34 δεν εφαρμόζονται για τον αλλοδαπό 

διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε 

πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη 

διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος 

διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε 

θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει 

εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα. 

  

7.3 Θέματα Άρθρου 31 – Αντικειμενικές Δαπάνες και Υπηρεσίες 

     Με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφο 1 του ΚΦΕ, το εισόδημα προσδιορίζεται 

αντικειμενικά με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου 

του και των εξαρτημένων μελών. Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος 

του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του, λαμβάνονται υπόψη τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και 

δευτερεύουσες κατοικίες 

 Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, μικτής χρήσης και τύπου jeep 

 Σκάφη αναψυχής 

 Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα  

 Δεξαμενές κολύμβησης 

 Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης 

 Μισθοί οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων, δασκάλων και λοιπού 

προσωπικού 

 Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης  

     Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης που προσδιορίζεται σύμφωνα 

με τα παραπάνω, μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο όταν αυτό είναι 

μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογούμενου και των εξαρτώμενων 

μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση 
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πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο 

πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:     

1. υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 

2. είναι φυλακισμένοι 

3. νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική 

4. είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας 

5. 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 έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές 

6. είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά 

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

και 

7. 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 

υποβάλλει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Η 

Φορολογική Διοίκηση 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 1η και 5η  περίπτωση, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής και της 

πραγματικής δαπάνης, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής 

αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης 

του υπόχρεου. Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης 

καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.  
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7.3.1  Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη Ιδιοκατοικούμενων ή 

Μισθωμένων ή Δωρεάν Παραχωρηθεισών Κύριων και Δευτερευουσών  

Κατοικιών80 

α) Ειδικότερα, με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ορίζεται ότι η 

ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά 

με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 18: Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης πρώτης κατοικίας Φορολογικού 

Έτους 2015 

Τετραγωνικά μέτρα Ποσά 

μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι 40 ευρώ ανά τ.μ. 

από 81 τ.μ. έως και 120 τ.μ.  κύριοι χώροι 65 ευρώ ανά τ.μ 

από 121 τ.μ. έως και 200 τ.μ. κύριοι χώροι 110 ευρώ ανά τ.μ. 

από 201 τ.μ. έως και 300 τ.μ. κύριοι χώροι 200 ευρώ ανά τ.μ. 

από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι 400 ευρώ ανά τ.μ. 

Βοηθητικοί χώροι ανεξαρτήτου επιφάνειας 40 ευρώ ανά τ.μ. 

 

   Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης των βοηθητικών 

χώρων της κύριας κατοικίας, έχουν ορισθεί τα 40 ευρώ ανά τ.μ. ανεξάρτητα από το 

εμβαδό. 

   Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι όταν το ποσοστό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό του 

ενοικίου σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας δεν καταλήγει σε ακέραιο αριθμό, τότε 

θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη μονάδα, πχ. 39,5% σε 40%, ή 

35,2% σε 35%. το ίδιο ισχύει και για τους βοηθητικούς χώρους. 

   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, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό 40% και για 

περιοχές με  τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το  τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό 

70%. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού 

της αξίας των ακινήτων, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή εκκίνησης. 

                                                           
80 Βλέπε ΠΟΛ 1076/26.03.2015 άρθρο 1 περίπτωση α΄ 
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   Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται προκειμένου για μονοκατοικίες κατά 

ποσοστό 20%. Διευκρινίζεται ότι μονοκατοικία είναι το κτίσμα που αποτελεί 

λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις 

στάθμευσης κλπ.), η οποία μπορεί να είναι σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους και 

δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Οι περιπτώσεις όπως 

διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία, ισόγειο διαμέρισμα 

που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο, ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται 

σε επαφή με άλλη μονοκατοικία, δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες. Τα ανωτέρω 

ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας. Μονοκατοικίες 

θεωρούνται επίσης και κτίσματα σε επαφή με άλλα, που ανήκουν όμως σε διαφορετικές 

κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν κατά τα λοιπά τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

  β) Με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η ετήσια αντικειμενική 

δαπάνη που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσότερων 

ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων ή δωρεάν παραχωρούμενων δευτερευουσών 

κατοικιών καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ήμισυ (1/2) της 

ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή προκύπτει όταν έχουμε κύρια κατοικία μαζί 

με τον βοηθητικό  χώρο της (περίπτωση α΄). 

   Αν η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της 

αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης τόσο για την κύρια όσο και για τη δευτερεύουσα 

κατοικία θα επιμερίζονται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση. Διάστημα 

μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Το ίδιο ισχύει και αν η 

κατοικία αυτή αποκτήθηκε ή μεταβιβάσθηκε μέσα στο έτος. 

   Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των 

κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα 

μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντιγράφων λογαριασμών 

της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (πχ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από 

το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα. 

   Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη 

διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη 

συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά 

συνιδιοκτησίας τους.  
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   Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μιας κατοικίας πχ. από δύο 

ιδιοκτήτες όπου ο ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο 

προκειμένου ο τελευταίος να χρησιμοποιήσει την κατοικία στο σύνολό της, η ετήσια 

αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια της 

κατοικίας θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή. 

   Επιπλέον, τα τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των 

γονέων, δεν επιβαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της κατοικίας στην 

οποία μένουν. 

 

7.3.2 Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη Επιβατικών  Αυτοκινήτων 

Ιδιωτικής Χρήσης 

   Με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 η ετήσια αντικειμενική 

δαπάνη για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ορίζεται ως εξής: 

   Δαπάνες διαβίωσης με βάση Ε.Ι.Χ, αυτοκίνητα: 

   α) Για αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κ.ε. σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) 

ευρώ, 

   β) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κ.ε. προστίθενται 

εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά μέχρι και τα δύο χιλιάδες 

(2.000) κ.ε., 

   γ) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κ.ε. προστίθενται εννιακόσια 

(900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κ.ε. και 

   δ) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κ.ε. προστίθενται χίλια 

διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κ.ε. 

   Τα ανωτέρω ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης μειώνονται ανάλογα με την 

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

του στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για 

χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη και κατά ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη. 

   Επισημαίνεται ότι για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που 

αγοράστηκαν μεταχειρισμένα από τον ΟΔΔΥ, ως έτος πρώτης κυκλοφορίας για τον 

υπολογισμό της παλαιότητας θεωρείται ο χρόνος που τέθηκαν για πρώτη φορά σε 

κυκλοφορία στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ προ πώλησής τους από τον ΟΔΔΥ, 
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εφόσον αποδεικνύεται, διαφορετικά θεωρείται αυτό που αναγράφεται στην άδεια 

κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά την μεταβίβασή τους από τον ΟΔΔΥ. 

   Παραθέτουμε πίνακα με ορισμένες κατηγορίες αυτοκινήτων και τις αντίστοιχες 

αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης όπως ίσχυαν για το φορολογικό έτος 2015: 

 

Πίνακας 19: Ετήσια αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων Φορολογικού Έτους 2015 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΣΕ  ΕΥΡΩ 

Κυβικά εκατοστά Μέχρι και 5 έτη Από 5 έως και 10 

έτη 

Πάνω από  10 έτη 

1000 4.000,00 2.800,00 2.000,00 

1200  4.000,00 2.800,00 2.000,00 

1400 5.200,00 3.640,00 2.600,00 

 1500 5.800,00 4.060,00 2.900,00 

1600 6.400,00 4.480,00 3.200,00 

1700 7.000,00 4.900,00 3.500,00 

1800 7.600,00 5.320,00 3.800,00 

1900 8.200,00 5.740,00 4.100,00 

2000 8.800,00 6,160,00 4.400,00 

2500 13.300,00 9.310,00 6.650,00 

3000 17.800,00 12.460,00 8.900,00 

3500 23.800,00 16.660,00 11.900,00 

 

   Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (πχ, 1240, 1290 

κ.ε.), τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 

κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη). 

   Σε περίπτωση απόκτησης ή μεταβίβασης με οποιονδήποτε τρόπο Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου 

κατά τη διάρκεια του έτους, η αντικειμενική δαπάνη μερίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι 

και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από 15 

ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. 

   Τα ίδια εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής 

καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. Οι διατάξεις που 

αναφέρονται στον περιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης αυτοκινήτου λόγω ακινησίας 
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εφαρμόζονται και στα αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας, εφόσον 

αποδεικνύεται η ακινησία τους από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας τελωνειακής 

αρχής. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτες Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων θέτουν περισσότερες από μία 

φορές το χρόνο τα αυτοκίνητά τους σε ακινησία από 16 ημέρες το μήνα και πάνω και 

τα κυκλοφορούν τις υπόλοιπες ημέρες, για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης 

του αυτοκινήτου μέσα στο χρόνο θα αθροίζονται οι ημέρες κυκλοφορίας του 

αυτοκινήτου μέσα στο χρόνο και το άθροισμά τους θα διαιρείται με τον αριθμό 30. Το 

πηλίκο αυτής της διαίρεσης θα δίνει τους μήνες κυκλοφορίας με βάση τους οποίους θα 

γίνεται ο υπολογισμός της αντικειμενικής δαπάνης από την κυριότητα ή την κατοχή του 

Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου. 

   Για την απόδειξη ακινησίας του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης απαιτείται 

βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η δήλωση ακινησίας81.  

   Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο 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, ανεξάρτητα από το εάν για το τέκνο αυτό υπάρχει υποχρέωση υποβολής 

ξεχωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση που οι γονείς έχουν ίσο 

εισόδημα ή που κανείς από τους γονείς δεν έχει εισόδημα, η αντικειμενική αυτή δαπάνη 

λογίζεται ως δαπάνη του πατέρα.  

   Αν μεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η 

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

τους συμβαλλομένους. Ως εικονική θεωρείται ιδίως η μεταβίβαση ή απόκτηση όταν 

πραγματοποιείται μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθείαν γραμμή εκ 

πλαγίου μέχρι και τον τρίτο βαθμό, οπότε επιτρέπεται και η ανταπόδειξη. Όταν η 

συγκυριότητα είναι πραγματική, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη μερίζεται κατά το λόγο 

των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου. Από τη διάταξη του νόμου σαφώς 

προκύπτει ότι εικονική απόκτηση δεν έχουμε σε κάθε περίπτωση απόκτησης 

αυτοκινήτου από περισσότερα του ενός συγγενικά πρόσωπα. Το θέμα της εικονικής 

απόκτησης ή μεταβίβασης επιβατικού αυτοκινήτου είναι γεγονός πραγματικό και 

συνεπώς σε κάθε περίπτωση θα εξετάζεται με αντικειμενικότητα από  την Δ.Ο.Υ. και 

σε περίπτωση αμφισβήτησης από το φορολογούμενο, υπάρχει από το νόμο δυνατότητα 

ανταπόδειξης από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την 

                                                           
81 Βλέπε Ν.2367/1953 άρθρο 22 & ΠΟΛ 1050/22.02.1994 
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Δ.Ο.Υ. ότι η συνιδιοκτησία του αυτοκινήτου είναι εικονική και όχι πραγματική όπως 

υποστηρίζει ο φορολογούμενος, δεν μπορεί να διορθωθεί η δήλωση από τη Δ.Ο.Υ., 

αλλά πρέπει να γίνει έλεγχος και να εκδοθεί φύλλο ελέγχου. 

    Προκειμένου για εκπαιδευτές αυτοκινήτων καθώς και για τις επιχειρήσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό περισσότερα 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της αντικειμενικής 

δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική 

δαπάνη. 

   Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος (ο σύζυγος ή η σύζυγος) έχει ατομική 

επιχείρηση, η οποία χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της επιβατικά ή μικτής χρήσης 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης 

λαμβάνονται υπόψη όλα τα αυτοκίνητα της ατομικής επιχείρησης. 

   Διευκρινίζεται ότι η αντικειμενική δαπάνη βαρύνει εκτός από τον κύριο και τον 

κάτοχο των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή των αυτοκινήτων μεικτής 

χρήσης, για το χρονικό διάστημα της κατοχής, εφόσον αυτή διαρκεί περισσότερο του 

ενός μήνα. Διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ολόκληρος μήνας. 

   Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης Ε.Ι.Χ. ή μικτής χρήσης, 

βαρύνει και τους μισθωτές αυτού του είδους των αυτοκινήτων, είτε η ενοικίαση είναι 

απλή, είτε είναι κατά το σύστημα Leasing. Με αυτή την έννοια εάν κάτοικος Ελλάδας 

ενοικιάσει εντός του έτους περισσότερα του ενός αυτοκίνητα, θα ληφθούν υπόψη όλα 

για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης αυτοκινήτων για το διάστημα που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

   Η αντικειμενική δαπάνη που υπολογίζεται με βάση το ύψος των ετήσιων εξόδων 

συντήρησης και κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης εφαρμόζεται 

και  για τα πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους αυτοκίνητα με 

ξένους αριθμούς κυκλοφορίας, εφόσον κυκλοφορούν στην Ελλάδα82. Διευκρινίζεται 

ότι για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα περιστασιακά, 

όπως πχ. λόγω τουρισμού, δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη.  

   Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες κατηγορίες προσώπων τα οποία δικαιούνται να 

κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, όπως πχ. αλλοδαποί με συνήθη κατοικία 

                                                           
82 Βλέπε ΠΟΛ 1094/23.03.1989 
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στο εξωτερικό που εργάζονται στην Ελλάδα (Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, Ινστιτούτα κ.τ.λ.), Έλληνες με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται 

στο εξωτερικό, μόνιμο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετεί στην 

Ελλάδα, αλλοδαπό διδακτικό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ.    

    Τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα χαρακτηρίζονται ως επιβατικά και υπάγονται σε 

όλες τις οικονομικές επιβαρύνσεις (δασμούς, εισφορές, φόρους κλπ.) των επιβατικών 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης83. Επίσης από τις δασμολογικές διατάξεις προκύπτει ότι 

τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα κατατάσσονται στην ίδια δασμολογική κλάση με τα 

επιβατικά αυτοκίνητα και έχουν την ίδια από πλευράς δασμών μεταχείριση. 

Θεωρούνται λοιπόν επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και υπάγονται στην 

αντίστοιχη αντικειμενική δαπάνη.  

    Για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη όλα τα 

επιβατικά αυτοκίνητα που διαθέτει ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα 

εξαρτώμενα πρόσωπα, ανεξάρτητα εάν τα αυτοκίνητα αυτά κυκλοφορούν νόμιμα ως 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ή εάν προέρχονται από παράνομη μετατροπή 

τους ως επιβατικών Ι.Χ. από άλλη κατηγορία αυτοκινήτου. Ως χρόνος έναρξης 

εφαρμογής της αντικειμενικής δαπάνης στην περίπτωση μετατροπής αυτοκινήτου σε 

επιβατικό Ι.Χ, λαμβάνεται η χρονολογία της μετατροπής. Αν δεν είναι γνωστός ο 

χρόνος της μετατροπής, τότε ως χρόνος θα ληφθεί η χρονολογία έκδοσης της άδειας 

κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, έστω και ως αυτοκίνητο άλλης κατηγορίας (πχ. φορτηγό 

κλπ,). Εάν συντρέχει περίπτωση θα ισχύσει και το τεκμήριο απόκτησης με βάση τη 

δαπάνη αγοράς του αυτοκινήτου.   

 

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων δεν εφαρμόζεται: 

 

 Για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για 

πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες τουλάχιστον σε ποσοστό 67%. 

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 με ποσοστό πάνω από 67% ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα 

μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους84 

                                                           
83 Βλέπε εγκύκλιοι 127589/64 & 13283/84 του Υπουργείου Μεταφορών 
84 Βλέπε ΠΟΛ 1238/31.10.1994 
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 Για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό 

αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει 

αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό και φέρει χαρακτηριστικές 

αριθμημένες πινακίδες που εκδίδονται από τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα νομικά 

πρόσωπα85.Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή δεν εφαρμόζεται σε 

αυτοκίνητα που διαθέτουν μεν πιστοποιητικό αυθεντικότητας αλλά φέρουν 

συμβατικές πινακίδες. 

 Οι νεκροφόρες παρότι χαρακτηρίζονται ως επιβατικά ιδιωτικής χρήσης 

αυτοκίνητα, γίνεται δεκτό να μη λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των 

αντικειμενικών δαπανών των Ε.Ι.Χ. 

 

 

7.3.3 Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη Επιβατικών Αυτοκινήτων Ι.Χ. 

Εταιριών 

Προσδιορισμός αντικειμενικής δαπάνης από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ή μικτής χρήσης ή 

Jeep ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταίρων, κοινωνών, μελών κοινοπραξίας  

     Στις περιπτώσεις εταιριών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων 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 αντιστοιχεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των ομόρρυθμων ή 

απλών εκτός των ετερόρρυθμων εταίρων ή κοινωνών ή μελών της κοινοπραξίας, 

φυσικών προσώπων, μεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην 

εταιρία προκειμένου περί ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή αστικών εταιριών ή στην 

κοινωνία ή στην κοινοπραξία. Η αντικειμενική αυτή δαπάνη που αναλογεί σε κάθε 

εταίρο δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που 

προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας. Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων 

λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική δαπάνη τόσο των επιβατικών αυτοκινήτων 

ιδιωτικής χρήσης όσο και των αυτοκινήτων μικτής χρήσης ή αυτοκινήτων τύπου Jeep. 

 

 

                                                           
85 Βλέπε την υπ. Αρίθ. Α-οικ, 61041/5235/28.11.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. 
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Προσδιορισμός αντικειμενικής δαπάνης από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ή μικτής χρήσης    

ή Jeep που ανήκει σε Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

     Στις περιπτώσεις που Ε.Π.Ε. έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους 

επιβατικά ή μικτής χρήσης ή Jeep αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική 

δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη:                                                                             

α) των φυσικών προσώπων, μελών της Ε.Π.Ε., μεριζόμενη κατά το ποσοστό 

συμμετοχής του καθενός στην Ε.Π.Ε., όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι 

της,   

β) των διαχειριστών της Ε.Π.Ε. που είναι και εταίροι της, μεριζόμενη μεταξύ 

αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ε.Π.Ε. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 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 στην κατοχή 

τους λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που μετέχουν σε 

αυτά τα νομικά πρόσωπα. 

   Στην περίπτωση που όλα τα μέλη μίας ελληνικής ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή 

αστικής ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας, είτε κοινοπραξίας ή κοινωνίας που ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελμα, είναι νομικά πρόσωπα και όλα τα μέλη των νομικών αυτών 

προσώπων είναι επίσης νομικά πρόσωπα, δεν θα πρέπει να συνεχισθεί και η εξέταση 

των μελών και αυτών των νομικών προσώπων μέχρι να ανευρεθεί φυσικό πρόσωπο  

που να βαρύνεται με την αντικειμενική δαπάνη με βάση τα αυτοκίνητα της αρχικής 

εταιρίας κλπ. Τούτο βέβαια με την προϋπόθεση ότι κανένα από τα μέλη της αρχικής 

Ελληνικής εταιρίας ή κοινοπραξίας ή κοινωνίας δεν είναι Ανώνυμη Εταιρία.  

Προσδιορισμός αντικειμενικής δαπάνης από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ή μικτής χρήσης ή 

Jeep που ανήκει σε Α.Ε.   

     Στις περιπτώσεις που Α.Ε. έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους επιβατικά 

ή μικτής χρήσης ή Jeep αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που 

αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των διευθυνόντων και 

εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών ανωνύμων εταιριών και προέδρων των 

διοικητικών συμβουλίων τους, ανεξάρτητα από το αν είναι μέτοχοι της εταιρίας. 
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     Η κατανομή της αντικειμενικής δαπάνης  στα παραπάνω πρόσωπα θα γίνεται 

ισομερώς,  πχ. αν μία Α.Ε. έχει δύο εντεταλμένους συμβούλους, έναν διοικητή  και 

έναν πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της, τότε η συνολική αντικειμενική δαπάνη 

με βάση τα αυτοκίνητα της εταιρίας αυτής θα κατανεμηθεί ισομερώς μεταξύ των πιο 

πάνω προσώπων, ανεξάρτητα από το εάν τα πρόσωπα αυτά ασκούν πραγματική 

διοίκηση.  

      Η αντικειμενική αυτή δαπάνη που αναλογεί σε κάθε ένα από τα πρόσωπα που 

προαναφέρθηκαν δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική 

δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της Α.Ε. 

     Αν τα παραπάνω πρόσωπα είναι παράλληλα και κύριοι ή κάτοχοι και άλλων 

επιβατικών ή μικτής χρήσης αυτοκινήτων Ι.Χ., στο ποσό της αντικειμενικής δαπάνης 

που προέκυψε σε αυτά με βάση τα επιβατικά ή μικτής χρήσης αυτοκίνητα Ι.Χ. της   

Α.Ε., προστίθεται και η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση το δικό τους ή τα 

δικά τους αυτοκίνητα86. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην περίπτωση που όλα τα μέλη μίας Ελληνικής Ομόρρυθμης, 

Ετερόρρυθμης ή αστικής ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας, είτε κοινοπραξίας ή 

κοινωνίας που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, είναι νομικά πρόσωπα: 

- εάν μεταξύ αυτών των νομικών προσώπων περιλαμβάνονται και αλλοδαπές 

ανώνυμες εταιρίες ή μόνο αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, βαρύνονται με 

την υπόψη αντικειμενική δαπάνη και οι διευθύνοντες και  εντεταλμένοι 

σύμβουλοι, οι διοικητές των ανωνύμων εταιριών και πρόεδροι των 

διοικητικών συμβουλίων, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί κατοικούν στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

- εάν ορισμένα από αυτά τα νομικά πρόσωπα είναι ημεδαπά και ορισμένα 

αλλοδαπά, κατά την αναζήτηση των φυσικών προσώπων που τελικά θα 

βαρύνονται με την υπόψη αντικειμενική δαπάνη με βάση τα επιβατικά 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της ημεδαπής εταιρίας, θα ληφθούν υπόψη 

και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. 

- εάν όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα είναι αλλοδαπά, θα ελεγχθούν τα μέλη 

και αυτών των αλλοδαπών νομικών προσώπων για να βρεθεί φυσικό 

πρόσωπο που να βαρύνεται με ποσά της υπόψη αντικειμενικής δαπάνης. 

                                                           
86 Βλέπε σχετ. έγγρ. 1027862/12.06.1990 
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   Τα παραπάνω είναι σύμφωνα και με την 792/1997 γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών 

και βασίζονται στο σκεπτικό ότι αφενός η εξέταση των μελών των περαιτέρω νομικών 

προσώπων μέχρι την ανεύρεση φυσικού προσώπου προς επίρριψη της αντικειμενικής 

αυτής δαπάνης, δεν προβλέπεται ούτε προκύπτει από τη σχετική διάταξη, αντιθέτως δε 

μία τέτοια άποψη είναι αντίθετη προς την αρχή της στενής ερμηνείας των φορολογικών 

διατάξεων, και αφετέρου ότι με ρητή διάταξη του νόμου η αντικειμενική αυτή δαπάνη 

βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις 

ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους87 . 

Γενικές παρατηρήσεις για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από Ε.Ι.Χ. 

αυτοκίνητα εταιριών. 

α) επιβαρύνει πάντα τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31 

β) εάν οι εταίροι (πχ. σε Ο.Ε.) είναι νομικά πρόσωπα, επιβαρύνει τα φυσικά πρόσωπα 

του νομικού προσώπου μέλους 

γ) δεν εξετάζεται ο τόπος διαμονής ή κατοικίας των φυσικών προσώπων, άρα η 

αντικειμενική δαπάνη επιβαρύνει και αλλοδαπό πχ. πρόεδρο Α.Ε. 

δ) δεν λαμβάνεται υπόψη εάν τα πρόσωπα αυτά (εταίροι, διοικητές, πρόεδροι κλπ.) 

κάνουν ή όχι χρήση των αυτοκινήτων της εταιρίας 

ε) δεν ερευνάται εάν τα φυσικά πρόσωπα ασκούν πραγματική διοίκηση στην εταιρία 

στ) εάν συμμετέχουν σε πολλές επιχειρήσεις υπολογίζεται χωριστή αντικειμενική 

δαπάνη για κάθε εταιρία88. 

 

 

7.3.4 Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη Ιδιωτικών Σχολείων 

   Για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, λαμβάνεται υπόψη η 

ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης 

εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. 

Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς 

και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

                                                           
87 Βλέπε ΠΟΛ 1290/26.11.1998 
88 Βλέπε ΠΟΛ 1076/26.03.2015 άρθρο 1  περίπτωση γ΄ 
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   Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων όπου άλλος γονέας βαρύνεται με τα τέκνα και 

άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη 

διαβίωσης βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές. 

   Εάν τα δίδακτρα κλπ. καταβάλλονται από εταιρίες που εργάζονται οι γονείς, η 

αντικειμενική δαπάνη εξακολουθεί να επιβαρύνει τους γονείς, αφού τα ποσά αυτά 

αποτελούν προσαύξηση μισθοδοσίας του εργαζομένου στην εταιρία αυτή γονέα 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΦΕ. 

 

7.3.5 Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη Οικιακών Βοηθών, Οδηγών 

Αυτοκινήτων, Δασκάλων κλπ. 

    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 προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την 

αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων89. 

    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 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι 

ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο. 

 

 

7.3.6 Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη Σκαφών Αναψυχής Ιδιωτικής 

Χρήσης 

     Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση τα 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: 

α) Προκειμένου για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), 

ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 

                                                           
89 Βλέπε ΠΟΛ 1080/12.04.2011 
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(4.000)ευρώ. Για πάνω από 5 μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) 

ευρώ το μέτρο. 

β)  Προκειμένου για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, 

ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ. Για 

τα ίδια σκάφη άνω των 7 και μέχρι 10 μέτρα, προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ 

για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 10 μέτρων και μέχρι 12 

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

μήκους. Για σκάφη άνω των 12 μέτρων και μέχρι 15 μέτρα, προστίθενται δεκαπέντε 

χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 15 

μέτρων και μέχρι 18 μέτρα, προστίθενται είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) 

ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους, Για σκάφη άνω των 18 και μέχρι 22 μέτρα, 

προστίθενται τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. 

Τέλος, για σκάφη πάνω από 22 μέτρα, προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για 

κάθε επιπλέον μέτρο μήκους. 

   Τα ποσά της περίπτωσης αυτής μειώνονται κατά ποσοστό 50%  προκειμένου για 

ιστιοφόρα σκάφη καθώς 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 αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την 

παλαιότητά του κατά ποσοστό 15% αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από 5 και 

μέχρι 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 30%, αν έχει περάσει 

χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη. 

   Παραθέτουμε παρακάτω πίνακα με περιπτώσεις μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με 

χώρους ενδιαίτησης όπως ίσχυε για το φορολογικό έτος 2015: 

 

Πίνακας 20: Ετήσια αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής Φορολογικού Έτους 

2015 

Μήκος 

σκάφους 
Μέχρι 5 έτη 

Πάνω από 5 μέχρι και 

10 έτη 

Πάνω από 10 έτη 

7 12.000,00 10.200,00 8.400,00 

8 15.000,00 12.750,00 10.500,00 

9 18.000,00 15.300,00 12.600,00 
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10 21.000,00 17.850,00 14.700,00 

11 28.500,00 24.225,00 19.950,00 

12 36.000,00 30.600,00 25.200,00 

13 51.000,00 43.350,00 35.700,00 

14 66.000,00 56.100,00 46.200,00 

15 81.000,00 68.850,00 56.700,00 

16 103.500,00 87.975,00 72.450,00 

17 126.000,00 107.100,00 88.200,00 

18 148.500,00 126.225,00 103.950,00 

19 178.500,00 151.725,00 124.950,00 

20 208.500,00 177.225,00 145.950,00 

21 238.500,00 202.725,00 166.950,00 

22 268.500,00 228.225,00 187.950,00 

23 318.500,00 270.725,00 222.950,00 

24 368.500,00 313.225,00 257.950,00 

25 418.500,00 355.725,00 292.950,00 

 

     Για σκάφη με μόνιμο ναυτολογημένο πλήρωμα 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 βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξής τους ως επαγγελματικών. 

     Στις επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών, για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής 

δαπάνης λαμβάνεται υπόψη μόνο το σκάφος με τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη 

και μόνο κατά το χρόνο που δεν είναι εκμισθωμένο σε τρίτους. 

     Η αντικειμενική δαπάνη για τα σκάφη αναψυχής βαρύνει τον κύριο ή τον 

κάτοχο που είναι κάτοικος Ελλάδας ανεξάρτητα από την εθνικότητα της χώρας 

στο νηολόγιο της οποίας έχουν καταχωρηθεί.. Επομένως εφόσον φυσικό πρόσωπο 

είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και έχει στην κυριότητα ή στην κατοχή του σκάφος με 

ξένη σημαία το οποίο είτε πλέει στα ελληνικά ύδατα είτε είναι ελλιμενισμένο, είτε 

εκτελεί συνήθεις πλόες στην αλλοδαπή, βαρύνεται με την αντικειμενική δαπάνη.  

   Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ισχύει και για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας 

καθώς και για τα jetski.  
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     Η αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής που έχουν στην κυριότητα ή στην 

κατοχή τους Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., αστικές, κοινωνίες και κοινοπραξίες, 

λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των προσώπων που είναι εταίροι, διαχειριστές, 

διευθύνοντες σύμβουλοι κλπ., όπως ισχύει και για τα αυτοκίνητα. Εάν το σκάφος έχει 

καταταγεί ως επαγγελματικό και αναγράφεται στα βιβλία τα οποία κρατεί η ομόρρυθμη 

εταιρία, απαλλάσσεται του τεκμηρίου διαβίωσης ως προς τα μέλη αυτής. 

     Επίσης, αναγνωρίζεται η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. 

Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να υποβάλλεται με τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής αρχής για το ακριβές 

χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά 

την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε 

σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή90 

 

7.3.7 Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη, Αεροσκαφών, Ελικοπτέρων, 

Ανεμόπτερων 

     Ο τρόπος υπολογισμού της αντικειμενικής δαπάνης για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα 

και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου και των 

εξαρτώμενων μελών του, ορίζεται ως εξής: 

1. Για ανεμόπτερα στο ποσό των 8.000 ευρώ. 

2. Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και 

στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των 65.000 ευρώ για 

τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους, που προσαυξάνεται με το 

ποσό των 500 ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους 150 ίππους. 

3. Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα ( JET ) στο ποσό των 200 ευρώ για κάθε 

λίμπρα ώθησης. 

4. Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές (ΥΠΑΜ) που υπάγονται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ’ αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 

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

ποσό των 20.000 ευρώ. 

 

   Επίσης διευκρινίζεται ότι: 

                                                           
90 Βλέπε ΠΟΛ 1076/26.03.2015 άρθρο 1  περίπτωση ζ΄ 
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 Δεν λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική δαπάνη για τα αεροσκάφη και τα 

ελικόπτερα επαγγελματικής χρήσης εφόσον αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις 

κατάταξής τους ως επαγγελματικά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 

ήτοι τις προϋποθέσεις αδειοδότησης που ορίζει η ΥΠΑ, ως εταιρίες παροχής 

αεροπορικών υπηρεσιών. 

 Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τις περιπτώσεις που έχει παραχωρηθεί 

η χρήση αεροσκάφους, ελικοπτέρου και ανεμοπτέρου με χρησιδάνειο, 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για τα σκάφη 

αναψυχής.  

 Δεν αναγνωρίζεται ακινησία για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και 

υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές και ως εκ τούτου η αντικειμενική 

δαπάνη δεν περιορίζεται. 

 Τα ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όλων των παραπάνω δεν 

μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά τους91. 

 

 

7.3.8 Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη Δεξαμενών Κολύμβησης  

     Οι δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της 

ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για τον κύριο ή κάτοχό τους. Η δαπάνη 

αυτή ορίζεται κλιμακωτά ως εξής:  

     Σε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα 60 τετραγωνικά μέτρα και σε 320 ευρώ 

το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων. 

     Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν η δεξαμενή είναι συναρμολογούμενη αφού ο νόμος 

δεν κάνει καμία διάκριση. Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης, τα 

παραπάνω ποσά αυτής της περίπτωσης διπλασιάζονται. 

     Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τις δεξαμενές κολύμβησης υπολογίζεται για 

όλο το έτος χωρίς να περιορίζεται σε μήνες χρήσης, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία 

είτε για δευτερεύουσα. Στις περιπτώσεις θανάτου ή μεταβίβασης/απόκτησης κατοικίας 

μέσα στο έτος, η αντικειμενική δαπάνη υπολογίζεται στους μήνες χρήσης. 

    Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα 

πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους 

                                                           
91 Βλέπε ΠΟΛ 1135/04.10.2010  
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ιδιοκτήτες και ενοικιαστές των ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος 

στο οικόπεδο. 

   Επίσης αν η δεξαμενή κολύμβησης χρησιμοποιείται από τους ενοίκους επιπλωμένων 

δωματίων ή ξενοδοχείων (ατομικές επιχειρήσεις), από την εκμετάλλευση των οποίων 

αποκτάται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η αντικειμενική δαπάνη αυτής 

δεν βαρύνει τον επιχειρηματία. 

   Διευκρινίζεται ότι η μη χρήση πισίνας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό καταστροφής 

της. 

 

 

7.3.9 Ελάχιστη Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης 

     Κάθε χρόνο λαμβάνεται υπόψη ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη 

διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο, 

διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους που 

υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα92.  

     Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, μπορεί να αμφισβητηθεί από 

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

και των εξαρτώμενων 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: 

1. υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις 

2. είναι φυλακισμένοι 

3. νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική 

4. είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας 

5. 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 

6. είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους  

                                                           
92 Βλέπε ΠΟΛ 1076/26.03.2015 άρθρο 1 περίπτωση θ΄ 
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7. 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 υποβάλλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για 

την απόδειξη των ισχυρισμών του. Η Φορολογική Διοίκηση 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 1η  και 5η  περίπτωση, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής και της 

πραγματικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις αντικειμενικές 

δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. 

   Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες των τέκνων, η διαφορά αντικειμενικής 

δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον τον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα. 

 

 

7.4  Θέματα Άρθρου 32 -  Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών  

Στοιχείων 

     Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζονται τα χρηματικά ποσά που 

πραγματικά καταβάλλονται από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα 

μέλη για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και λαμβάνονται υπόψη για τον 

προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος. 

   Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται μόνο όταν τις οικείες 

δαπάνες πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα, ως ιδιώτες και όχι στα πλαίσια άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου οι σχετικές αγορές έχουν καταχωρηθεί στα 

λογιστικά τους αρχεία. 

    Επίσης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά που πραγματικά καταβάλλονται στο 

φορολογικό έτος (ποσό δόσης, προκαταβολής κ.τ.λ.) και όχι το συνολικό ποσό της 

αγοράς που πιθανόν μέρος του να καταβληθεί σε επόμενο φορολογικό έτος.               

Σημειώνεται ότι για φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής με πραγματικό εισόδημα στην 

Ελλάδα που πραγματοποιεί δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα 
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που αποδεικνύει, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ότι το τίμημα της 

απόκτησης καταβλήθηκε στην αλλοδαπή δεν προσμετράται η δαπάνη αυτή. 

   Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου της συζύγου του και των εξαρτώμενων 

μελών του λογίζονται τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για: 

Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτ/νων 

οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και 

κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. 

   Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι δαπάνες αγοράς ελικόπτερων, ανεμόπτερων 

και υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών.  

   Μεγάλης αξίας θεωρούνται τα κινητά πράγματα, η αξία των οποίων υπερβαίνει το 

ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπως πίνακες 

ζωγραφικής, πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, έπιπλα, έργα τέχνης κ.λπ. 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 δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ93.  

   Οι ανωτέρω δαπάνες λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του 

εισοδήματος είτε η αγορά των περιουσιακών στοιχείων γίνεται στην Ελλάδα είτε στο 

εξωτερικό. 

 

Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που 

λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης 

εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας 

ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και 

χρεογράφων γενικώς. 

   Η διατύπωση της διάταξης αυτής είναι γενική και καταλαμβάνει επομένως κάθε 

περίπτωση δαπάνης για συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία. Υπάγονται κατ’ 

ακολουθία όλα τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται, ως εισφορά σε νεοϊδρυόμενο 

νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ως κεφάλαιο για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης 

καθώς και τα ποσά για αύξηση κεφαλαίου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. 

                                                           
93 Βλέπε ΠΟΛ 1076/26.03.2015 άρθρο 2 περίπτωση α΄ 
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    Η διάταξη αυτή ορίζει σαν τεκμαρτή δαπάνη τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται 

και για την αγορά χρεογράφων γενικά. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των χρεογράφων 

συμπεριλαμβάνονται οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα 

ομόλογα τραπεζών, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων, οι μετοχές και γενικά προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στα 

χρηματιστήρια και στις αγορές94. 

 

Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. 

     Στην αγορά ακινήτων ως ποσό τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται το ποσό της 

συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός 

εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό. Στο 

τίμημα αυτό θα προστεθούν και τα ποσά των Φ.Μ.Α., συμβολαιογραφικά και λοιπά 

έξοδα και φόροι.  

     Κρίσιμος χρόνος για να υπολογιστεί το ποσόν της τεκμαρτής δαπάνης είναι ο χρόνος 

σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου εφόσον καταβληθεί ολόκληρο το 

τίμημα και παραδοθεί η χρήση και η κυριότητα του ακινήτου διαφορετικά, το ποσό της 

δαπάνης θα κατανέμεται στα φορολογικά έτη που καταβάλλονται οι δόσεις. Το ίδιο 

ισχύει και σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου αγοράς. 

     Σε ανέγερση οικοδομής εφόσον η ανέγερση διαρκέσει περισσότερο του ενός έτους, 

σε κάθε έτος σαν ποσό δαπάνης θα ληφθεί το αντίστοιχο του κόστους ανέγερσης στο 

ίδιο έτος, εκτός εάν χρόνος καταβολής έχει ορισθεί ο χρόνος αποπεράτωσης της 

οικοδομής.  

     Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για επισκευή και συντήρηση κατοικίας δεν 

υπολογίζονται ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Αν όμως πρόκειται για 

προσθήκες, επεκτάσεις, τότε τίθεται θέμα δαπάνης απόκτησης.  

     Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου με συνιδιοκτησία ή σε περίπτωση που περισσότεροι 

από κοινού ανεγείρουν οικοδομή, σε κάθε έναν αναλογεί ποσό δαπάνης όσο το 

ποσοστό συμμετοχής του.  

                                                           
94 Βλέπε ΠΟΛ 1076/26.03.2015 άρθρο 2 περίπτωση β΄ 



73 
 

      Σε περίπτωση όπου από διαφορετικό πρόσωπο αγοράζεται η ψιλή κυριότητα και 

από άλλο η επικαρπία ακινήτου, σε καθέναν θα υπολογισθεί ποσό δαπάνης απόκτησης 

που του αναλογεί επιμεριστικά κατά το ποσοστό που προβλέπεται από τη φορολογία 

κληρονομιών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ανεγείρεται οικοδομή σε 

οικόπεδο στο οποίο άλλο πρόσωπο είναι ψιλός κύριος και άλλο επικαρπωτής δηλαδή η 

δαπάνη ανέγερσης επιμερίζεται στους δύο κατά τα ποσοστά που προβλέπονται από τη 

φορολογία κληρονομιών ανεξάρτητα σε ποιου το όνομα εκδίδεται η άδεια ανέγερσης 

οικοδομής. 

     Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από μισθωτή με δικές του δαπάνες σε έδαφος 

του εκμισθωτή η δαπάνη ανέγερσης βαρύνει το μισθωτή ο οποίος αναλαμβάνει την 

ανέγερση και ο οποίος πραγματικά καταβάλλει τα χρηματικά ποσά της εν λόγω 

δαπάνης. 

     Επίσης, η αξία αγοράς ακινήτου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της 

δαπάνης απόκτησης, όταν το ακίνητο αποκτάται με αναγκαστικό πλειστηριασμό, είναι 

το ποσό του εκπλειστηριάσματος και κάθε άλλο ποσό (π.χ. φόρος μεταβίβασης, 

συμβολαιογραφικά) που πραγματικά κατέβαλε ο υπερθεματιστής εκτός βέβαια εάν από 

κάποιο άλλο στοιχείο προκύψει εικονικότητα του πλειστηριασμού ή συμφωνία για 

καταβολή ενός επιπλέον ποσού. Σε ιδιωτικό πλειστηριασμό για τον προσδιορισμό της 

δαπάνης λαμβάνεται το τίμημα που πραγματικά καταβλήθηκε95.  

 

Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε. 

     Τα δάνεια που χορηγούνται από φυσικό πρόσωπο σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα και για οποιοδήποτε λόγο εμπίπτουν στο άρθρο 32. 

Επομένως, εμπίπτουν και τα δάνεια και χρηματικές διευκολύνσεις που χορηγούν 

εταίροι, μέλη ή μέτοχοι στις εταιρίες που συμμετέχουν. 

 

Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες. 

     Δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων λογίζεται 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 

                                                           
95 Βλέπε ΠΟΛ 1076/26.03.2015 άρθρο 2 περίπτωση γ΄ 
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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.  

     Εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα και τα οποία επιδιώκουν 

κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς 

πολιτιστικούς. 

Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Στο ποσό της δαπάνης 

αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων, στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας. 

     Η απόσβεση δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής θεωρείται δαπάνη 

απόκτησης που βαρύνει τον λήπτη του δανείου. Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται το 

γεγονός του ποιος πραγματικά καταβάλλει τα σχετικά ποσά. 

 

7.5 Θέματα Άρθρου 33 – Μη Εφαρμογή Αντικειμενικών Δαπανών και 

Υπηρεσιών 

     Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 

δεν εφαρμόζονται: 

- Για την αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού 

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη 

κυκλοφορίας. 

- Για το αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή για τους 

Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολούνται αποκλειστικά 
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 σε γραφεία επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας96, για το ποσό 

που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ ή της κατοικίας. 

- Για τις επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί σε ειδικό 

καθεστώς φορολογίας97, και για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει 

των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγοραστεί για μεταπώληση, εφόσον 

δηλαδή 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 εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο 

κατά το χρονικό διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα. Οι μεταπωλήτριες 

επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία 

να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πούλησαν στο οικείο 

έτος. 

o Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων της 

περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα 

προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες 

κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη 

αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. 

Ισχύει για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και μετά. 

- Για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής 

ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το μήκος και αν χρησιμοποιούν ή όχι 

προσωπικό. Η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι 

εξωτερικού. 

- Για την αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού 

περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, 

Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, 

μοτοσυκλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 

άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. 

- Για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων 

για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε 

ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). 

                                                           
96 Βλέπε α.ν. 89/1967 , α.ν. 378/1968 & Ν.27/1975 άρθρο 25  
97 Βλέπε Ν.2859/2000 άρθρο 45 
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o 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 με τη μετακίνησή τους.  

- Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 

του παρόντος κώδικα προκειμένου για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο 

έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% των όσων 

προκύπτουν σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. 

- Οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31 φυσικού προσώπου 

που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή. Οι δαπάνες απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 φυσικού προσώπου που έχει τη 

φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην 

Ελλάδα98. 

 

 

7.6 Θέματα Άρθρου 34 – Διαφορά Εισοδήματος και Υπολογισμός του 

Φόρου Αυτής 

 

7.6.1 Προσαύξηση Φορολογητέου Εισοδήματος με τη Διαφορά 

Λόγω Αντικειμενικών Δαπανών Διαβίωσης και Δαπανών 

Απόκτησης. 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 η διαφορά μεταξύ του 

συνολικού εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα 

εξαρτώμενα μέλη και του τεκμαρτού εισοδήματος των άρθρων 31 και 32, όπως η 

διαφορά αυτή αναμορφώνεται ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων της 

παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, φορολογείται κατά περίπτωση με: 

α. τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών99 , εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα 

μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των 

                                                           
98 Όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4330/2015, με εφαρμογή από το 

φορολογικό έτος 2014 και εξής 
99 Βλέπε Ν.4172/13 άρθρο 15 παράγραφος 1 
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εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει 

εισόδημα από καμία κατηγορία. 

β. τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών100, όταν το πραγματικό εισόδημα των 

φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους 

εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται 

επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης 

εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα. Εξαιρείται το εισόδημα από κεφάλαιο 

και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 

γ. τη φορολογική κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας101, εφόσον ο 

φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το 

μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις. 

δ. το φορολογικό συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%)102, εφόσον ο 

φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το 

μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση. 

ε. τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών103, εφόσον ο φορολογούμενος είναι 

εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ το κρινόμενο φορολογικό έτος104. 

   Διευκρινίζεται ότι αν ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από περισσότερες της μίας 

κατηγορίας εισοδήματος και υπάρχει ισότητα μεταξύ τους τότε η διαφορά μεταξύ 

συνολικού εισοδήματος και αντικειμενικών δαπανών απόκτησης και διαβίωσης 

φορολογείται με τη φορολογική κλίμακα της παρ. 1 άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. 

 

 

7.6.2 Μείωση της Διαφοράς 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 η Φορολογική Διοίκηση 

κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς, που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, υποχρεούται να λάβει υπόψη της τα αναγραφόμενα 

στη δήλωση χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν και τα οποία αποδεικνύονται με 

νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Αν τα ποσά αυτά έχουν απλώς πιστωθεί, χωρίς να έχουν 

                                                           
100 Βλέπε Ν.4172/13 άρθρο 15 παράγραφος 1 
101 Βλέπε Ν.4172/13 άρθρο 29 παράγραφος 1 
102 Βλέπε Ν.4172/13 άρθρο 15 παράγραφος 3  
103 Βλέπε Ν.4172/13 άρθρο 15 παράγραφος 1 
104 Προστέθηκε με το Ν.4223/13 άρθρο 22 παράγραφος 15 περίπτωση α΄και ισχύει από 01/01/2014  
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εισπραχθεί δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή, αυτής της περίπτωσης, 

καθόσον δεν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιηθούν εφόσον δεν εισπράχθηκαν.  

   Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων 

για τα ποσά αυτά που περιορίζουν τη διαφορά μεταξύ συνολικού εισοδήματος και 

τεκμαρτού εισοδήματος. 

    Στο νόμο αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων ή εσόδων που 

περιορίζουν την πιο πάνω διαφορά. Τονίζεται ότι και οποιοδήποτε άλλο έσοδο που δεν 

αναφέρεται ρητά στο νόμο (π.χ. κέρδη από λαχεία) λαμβάνεται υπόψη, εφόσον 

αποδεικνύεται η είσπραξη του, η φορολόγηση του ή η απαλλαγή του από τη φορολογία.  

    Τα ποσά που ιδίως λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της υπόψη 

διαφοράς είναι τα εξής: 

1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο το 

φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα μέλη του 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 

έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νομίμως από τη 

φορολόγηση αυτή. Προς απόδειξη της φορολογίας ή της νόμιμης απαλλαγής 

πρέπει τα εισοδήματα αυτά να έχουν περιληφθεί σε δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος εφ’ όσον υπήρχε σχετική υποχρέωση.  

Στην περίπτωση  αγοράς περιουσιακού στοιχείου (όπως π.χ. αυτοκινήτου) που 

έγινε στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδος τότε στον υπολογισμό της δαπάνης απόκτησης λαμβάνεται υπόψη το 

τίμημα που καταβλήθηκε στο εξωτερικό. Αν για την κάλυψη της δαπάνης αυτής 

που έγινε στο εξωτερικό γίνει επίκληση εισοδήματος που αποκτήθηκε στην 

αλλοδαπή θα αναγνωριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω εφόσον έχει περιληφθεί σε 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, εφ’ όσον βέβαια υπήρχε 

υποχρέωση.  

Διευκρινίζεται ότι οι κάτοικοι της αλλοδαπής που δεν έχουν τη φορολογική 

κατοικία τους στην Ελλάδα και πραγματοποιούν δαπάνες στην αλλοδαπή, δεν 

υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 32 ανεξάρτητα του αν αποκτούν 

πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. 
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2. Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και 

αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο. 

3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει ο φορολογούμενος που επικαλείται τίμημα από 

διάθεση περιουσιακού στοιχείου να αποδεικνύει με επίσημα στοιχεία ότι αυτός 

είναι ο κύριος του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και το τίμημα της πώλησης 

του στοιχείου αυτού. 

4. Εισαγωγή συναλλάγματος που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα 

της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή. Για τα 

ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα 

με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος 

του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το 

νόμισμα, η ευρωποίηση του και η χώρα προέλευσης. Όταν ως δικαιούχος του 

ποσού που εισάγεται εμφανίζεται άλλο πρόσωπο από τον αγοραστή του 

συναλλάγματος, η βεβαίωση εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από την 

αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον δικαιούχο του ποσού. Αν η 

εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων γίνει χωρίς ευρωποίηση μπορεί να 

ευρωποιηθεί μεταγενέστερα και να περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος του έτους κατά το οποίο έγινε η ευρωποίηση. Όλα τα παραπάνω 

εφαρμόζονται ανάλογα και για χρηματικά κεφάλαια σε ευρώ. 

   Επίσης, όταν πρόκειται για κάλυψη δαπάνης απόκτησης περιουσιακού 

στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 32 πρέπει να αποδεικνύεται 

ότι η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων και η ευρωποίηση τους, αν είναι σε ξένο 

νόμισμα, έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 

 

     Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης χρηματικών κεφαλαίων από το 

εξωτερικό για τα πρόσωπα: 

 που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους, 

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

εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό γίνεται μέσα σε 2 χρόνια 

από τη μετοικεσία τους, 

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

επικαλούμενα χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό προέρχονται από 

καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό 

λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα Ελληνικής 
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τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από 

καταθέσεις τους μέσα σε ένα χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς 

τα χρηματικά κεφάλαια αυτά να έχουν επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η 

προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής των εισαγόμενων χρηματικών κεφαλαίων 

από το εξωτερικό δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο των εισαγόμενων 

χρηματικών κεφαλαίων που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση 

περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 32 εφόσον η 

δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την 

εφαρμογή των άρθρων 32 ή 34 (δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη προκειμένου να 

κριθεί εάν θα φορολογηθεί με βάση τη συνολική τεκμαρτή δαπάνη). 

5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία ότι 

φέρουν βέβαιη χρονολογία. Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό 

έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, που να αποδεικνύει τη σύναψη δανείου και την 

καταβολή των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν το κρίσιμο φορολογικό 

έτος. Σύμβαση δανείου που έχει καταρτιστεί στο εξωτερικό, απαιτείται επίσημη 

μετάφρασή της στα ελληνικά.  

   Επίσης, απαιτείται βεβαίωση εισαγωγής συναλλάγματος για τα εν λόγω ποσά 

και πιστοποιητικό ευρωποίησης αν είναι σε ξένο νόμισμα. Επίσης, όταν 

πρόκειται για κάλυψη δαπάνης απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από εκείνα 

που αναφέρονται στο άρθρο 32 πρέπει να αποδεικνύεται ότι το δάνειο λήφθηκε 

πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. Αν η σύναψη δανείου 

προκύπτει από λογιστικά βιβλία, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση από την 

επιχείρηση. 

6. Δωρεά χρηματικών ποσών ή γονική παροχή χρημάτων για τις οποίες η οικεία 

φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη 

του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. 

7. Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα 

προηγούμενα έτη ή νόμιμα είχε απαλλαγεί από το φόρο. 

 

      Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο, του κεφαλαίου που μπορεί να 

επικαλεστεί ο φορολογούμενος, από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν 

φορολογηθεί ή νόμιμα έχουν απαλλαγεί της φορολογίας, και από οποιαδήποτε άλλο 

ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί εκπίπτουν οι δαπάνες που 

προσδιορίζονται στα άρθρα 31 και 32 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της 

εφαρμογής των άρθρων αυτών. Σημειώνουμε ότι δεν υπάγονται οι επιχορηγήσεις 



81 
 

που λαμβάνει ο φορολογούμενος λόγω υπαγωγής σε αναπτυξιακό νόμο για 

πραγματοποίηση επενδύσεων. 

     Κατά ρητή διατύπωση του νόμου, τα αρνητικά εισοδήματα (ζημίες) πρέπει να 

συμψηφίζονται με τα θετικά και η αφαίρεση των δαπανών που προσδιορίζονται στα 

άρθρα 31 και 32 πρέπει να γίνεται έστω και αν ο φορολογούμενος εξαιρείται από 

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

τα τέλη κυκλοφορίας, αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασμένου 

από πρόσωπο με κινητική αναπηρία άνω του 67%). Διευκρινίζεται ότι τα έτη για τα 

οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και 

να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Το θετικό αλγεβρικό 

άθροισμα των ετών αυτών θα αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε 

αυτά τα έτη. Αν σε κάποιο έτος ο προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιηθεί 

με βάση την τεκμαρτή δαπάνη τότε θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο προς 

επίκληση για το έτος αυτό (θεωρείται μηδενικό) και δεν επηρεάζει αρνητικά τα 

θετικά υπόλοιπα των προηγούμενων ετών. Αν όμως σε κάποιο έτος προκύψει 

αρνητικό υπόλοιπο και υπάρχει απαλλαγή από τις αντικειμενικές δαπάνες των 

άρθρων 31 και 32 του Κ.Φ.Ε. τότε το έτος αυτό επηρεάζει αρνητικά τα θετικά 

υπόλοιπα των προηγούμενων ετών. 

     Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 31 ή αυτές που 

υπάρχουν είναι μικρότερες των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), προκειμένου για 

άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000), προκειμένου για 

συζύγους, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα αφαιρούνται 

ποσά που θα προσδιορίζονται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή 

κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης. Τα 

ποσά αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα των τριών χιλιάδων 

(3.000) και πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) αντίστοιχα. 

     Περαιτέρω, με τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός 

για την κάλυψη των δαπανών με ανάλωση κεφαλαίου, συνεπώς για την κάλυψη της 

διαφοράς μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε 

προηγούμενων ετών. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα για φορολογικά έτη για τα 

οποία έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα 

αναγραφόμενα σε αυτά ποσά χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών 
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δικαιολογητικών. Τα δεδομένα φορολογικών δηλώσεων που δεν αναγράφονται στο 

εκκαθαριστικό λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο μετά από διασταύρωση. 

      Επίσης, στην περίπτωση που φορολογούμενος επικαλείται κεφάλαια 

προηγούμενων φορολογικών ετών με σκοπό την ανάλωση και τελικά δεν 

χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιηθεί ένα μέρος αυτών, θεωρούνται αδιάθετα και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά ως κεφάλαια για κάλυψη προστιθέμενης 

διαφοράς τεκμηρίου. 

 

      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. 

     Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 34 ορίζεται ότι, στην περίπτωση 

προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση την ετήσια δαπάνη αυτού του άρθρου, η 

ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς 

και η ζημιά των προηγούμενων ετών μηδενίζεται και δεν εκπίπτει ούτε 

μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη. Επομένως, εάν κατά 

το κρίσιμο φορολογικό έτος, για ένα φορολογούμενο προέκυψε ζημία που 

προέρχεται από ατομική επιχείρηση και ο φορολογούμενος αυτός έχει 

πραγματοποιήσει δαπάνες των άρθρων 31 και 32 τότε η ζημιά του φορολογούμενου 

μηδενίζεται και ο ίδιος φορολογείται με βάση τις συνολικές του δαπάνες ενώ η 

ζημιά δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα έτη. Αντίθετα, αν ο 

φορολογούμενος καλύψει το τεκμαρτό του εισόδημα με ανάλωση κεφαλαίου 

προηγουμένων ετών, οπότε και δεν φορολογηθεί με βάση τις δαπάνες, θα μπορέσει 

να μεταφέρει τη ζημιά του στο επόμενο έτος.  

     Αν και οι δύο σύζυγοι έχουν τεκμαρτή δαπάνη, η οποία συνολικά και για 

τους δύο συζύγους υπερβαίνει το φορολογούμενο εισόδημα, στην περίπτωση που 

η συνολική δαπάνη του ενός συζύγου είναι μεγαλύτερη από το εισόδημα που 

δηλώθηκε από αυτόν και τα εξαρτώμενα μέλη του και η διαφορά που προκύπτει δεν 

καλύπτεται με τα ποσά της παραγράφου 2 του άρθρου 34 που δηλώνονται από τον 

ίδιο σύζυγο, τότε η διαφορά αυτή ή το υπόλοιπο αυτής μπορεί να καλυφθεί με τα 
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ποσά της ίδιας παραγράφου 2 του άλλου συζύγου. Όταν και στους δύο συζύγους η 

διαφορά δεν καλύπτεται, τότε για τον καθένα σύζυγο λαμβάνεται υπόψη η διαφορά 

που προκύπτει από τις δαπάνες του. 

   Οι φορολογούμενοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δήλωση 

στοιχεία, σχετικά με τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (δαπάνη 

αγοράς ή ανέγερσης ακινήτων) και τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής 

δαπάνης διαβίωσης, υπόκεινται στις κυρώσεις και τα πρόστιμα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

 

7.7 Θέματα Άρθρου 28 - Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου Προσδιορισμού 

Φορολογητέας Ύλης 

     Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4172/2013 παρ. 1, το εισόδημα των φυσικών και 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο 

στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν 

συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο για τα λογιστικά πρότυπα 

β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν 

συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη 

Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση. 

    Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, το εισόδημα των φυσικών 

προσώπων, ανεξαρτήτως εάν προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους 

ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής  Διαδικασίας, 

όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί  για την κάλυψη των 

προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας 

η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα.  
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     Η  Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/10.5.2013 (ΦΕΚ Β’ 1136/10.5.2016) όρισε τον 

τρόπο εφαρμογής των διεθνώς αναγνωρισμένων έμμεσων τεχνικών ελέγχου, όπως 

αυτοί αναφέρονται στο Ν.4174/2013 άρθρο 27 (ΚΦΔ)  και συγκεκριμένα: 

Τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου.  

     Η τεχνική προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα 

και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις 

αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

(επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του φορολογούμενου.   

Τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογουμένου.  

     Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου 

φυσικού προσώπου και προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, 

επαγγελματικά, τις διάφορες απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές 

(ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), 

τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από 

λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου. 

Τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.  

    Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση των 

(διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των 

προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς 

λογαριασμούς είτε με την ανάλωση τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. 

Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα 

διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε 

οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχομένης φορολογικής περιόδου και τα 

συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα 

     Αντικείμενο των τεχνικών ελέγχου105 είναι ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης 

προκειμένου να εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενο 

φυσικό πρόσωπο, μέσω μιας μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες 

και τα δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής και πραγματοποιηθείσες δαπάνες πάσης 

φύσεως, που η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει ή συγκεντρώνει, για τον ίδιο τον/την 

σύζυγο του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών. 

                                                           
105 Βλέπε Ν.4174/13 άρθρο 27  παράγραφος 1 περιπτώσεις β΄,γ΄ και ε΄ 



85 
 

     Τέλος η ΠΟΛ 1050/17.2.14 του Υπουργείου Οικονομικών προσδιόρισε το 

περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ 

και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170), μέσω μιας 

μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδομένα για έσοδα 

κάθε πηγής και πραγματοποιηθείσες δαπάνες πάσης φύσεως, που η Φορολογική 

Διοίκηση διαθέτει ή συγκεντρώνει, για τον φορολογούμενο τον/την σύζυγο του και τα 

προστατευόμενα μέλη αυτών.  

     Σύμφωνα με το άρθρο 3 πεδίο εφαρμογής αποτελούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις 

φορολογουμένων και εφόσον συντρέχει μία ή παραπάνω από τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

α) υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις), 

β) παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα 

εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά), 

γ) είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα, 

δ) δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ, 

ε) υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/ δαπάνες 

(επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές). 

     Το άρθρο 9 αναφέρει ότι, καθαρό φορολογητέο εισόδημα, με την εφαρμογή 

μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού, προκύπτει από την άθροιση της αποκρυβείσας 

φορολογητέας ύλης, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις τεχνικές ελέγχου που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας και κατανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

προηγούμενου άρθρου της παρούσας, και του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος 

του φορολογουμένου ανά φορολογική περίοδο και πηγή /κατηγορία εισοδήματος. 

Η επιλογή του τελικού προσδιορισθέντος καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του 

φορολογουμένου γίνεται ως εξής: 

 Κατ αρχάς, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις γενικές 

φορολογικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε ελεγχόμενη/νο διαχειριστική 

περίοδο/φορολογικό έτος. 

 Στην συνέχεια, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 

φορολογούμενου από όλες τις πηγές/κατηγορίες εισοδήματος με τις τεχνικές ελέγχου 

της παρούσας απόφασης, όπως αναφέρεται παραπάνω 
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 Συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο προσδιορισμών και 

ως τελικό φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου λαμβάνεται το μεγαλύτερο. 

Στην περίπτωση που ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος με τις 

τεχνικές ελέγχου γίνεται ενιαία για φορολογουμένους/συζύγους που υποβάλουν κοινή 

δήλωση, τότε και τα προσδιορισθέντα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου με τις 

λοιπές γενικές διατάξεις θα πρέπει αντίστοιχα να αθροίζονται για να είναι δυνατή η 

σύγκριση με το ενιαίο προσδιορισθέν αποτέλεσμα από τις τεχνικές ελέγχου.  

    Στην συνέχεια, συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των δύο 

προσδιορισμών και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται το μεγαλύτερο, το 

οποίο θα κατανέμεται στους φορολογουμένους σύμφωνα με τον επιλεγέντα τρόπο. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση θα επιλέγεται το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον έλεγχο με 

τις γενικές φορολογικές διατάξεις. Αν σε κάποια φορολογική περίοδο, το φορολογητέο 

εισόδημα του φορολογούμενου/ης και του/της συζύγου του προσδιορίστηκε τεκμαρτά 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 19 του Ν.2238/1994 ή του Κεφαλαίου Δ΄ 

του Ν. 4172/2013, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε ελεγχόμενη φορολογική περίοδο ή 

διαχειριστικό έτος, ο τεκμαρτός προσδιορισμός θα λαμβάνεται υπόψη για τον 

προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου εισοδήματος. 

     Τέλος το άρθρο 11 το δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογούμενου φυσικού 

προσώπου σε περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού φορολογητέας ύλης με τις 

τεχνικές ελέγχου των έμμεσων μεθόδων που αναφέρονται στην παρούσα, 

πραγματοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 28 του 

Ν.4174/2013. . 

     Οι διαφορές μεταξύ προσδιορισθείσας βάσει τεχνικών ελέγχου και δηλωθείσας 

φορολογητέας ύλης αιτιολογούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία που προσκομίζονται από 

τον φορολογούμενο και δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη δηλωθέντα σε κάθε 

ελεγχόμενη φορολογική περίοδο ή διαχειριστικό έτος, όπως πωλητήρια συμβόλαια, 

δηλώσεις φόρου δωρεάς- κληρονομιάς χρημάτων, κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά, 

συμβάσεις δανείων και κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο θα φέρει βεβαία ημερομηνία και 

στοιχεία νομιμότητας. Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται 

το πραγματικό στοιχείο της συναλλαγής, όπως η πίστωση των ποσών σε 

λογαριασμό/ούς του ελεγχόμενου, του/της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών 

αυτών. 

     Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος. 
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7.8 Στατιστικά Στοιχεία από το Οικονομικό Έτος  2012 και Μετά 

    Τα στατιστικά στοιχεία από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών 

προσώπων σταματούν στο οικονομικό έτος 2011.  Στις 04/09/2014 πλήθος βουλευτών, 

κατέθεσαν επερώτηση στον τότε Υπουργό Οικονομικών ζητώντας τη δημοσίευση  

στατιστικών δεδομένων από το οικονομικό έτος 2012 και μετά, που δεν ήταν όμως 

αρκετές για την κινητοποίηση του Υπουργείου.  

    Σήμερα στην ιστοσελίδα publicreveneu.gr έχουν αναρτηθεί στοιχεία σε 

απολογιστικές εκθέσεις των ετών 2014 και 2015, για τη γενικότερη πορεία των εσόδων 

που σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία για τη κατανομή της 

φορολογικής επιβάρυνσης στις κοινωνικές ομάδες.      
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 

     Στο τρίτο μέρος της εργασίας θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν κατά κύριο 

λόγο επίσημα στατιστικά στοιχεία τόσο για τη γενικότερη οικονομική πορεία της χώρας 

όσο και για την πορεία των εσόδων. Σκοπός είναι η σύγκριση των οικονομικών δεικτών 

με τη πορεία των εσόδων και τη συγκράτηση της φορολογητέας ύλης. Τα τελικά 

συμπεράσματα πραγματεύονται τη συμβολή των τεκμηρίων στην πορεία των εσόδων 

και στη διαμόρφωση της φορολογητέας ύλης, όπως επηρεάστηκαν από τη γενικότερη 

οικονομική κατάσταση της χώρας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  

8.   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ 

 

8.1  Γενικά 

     Στην προσπάθεια για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμβολή των 

τεκμηρίων στη πορεία των εσόδων, κρίθηκε απαραίτητο να παραθέσουμε στοιχεία για 

την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία 

αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία από την Eurostat καθώς και από 

το Υπουργείο Οικονομικών (για όσα έτη έχουν δημοσιευθεί επίσημα στοιχεία).  

     Παρακάτω παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα ανεργίας στην 

Ελλάδα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το κατά Κεφαλή Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν καθώς και το ποσοστό των άμεσων  και συνολικών εσόδων επί του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Επίσης, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την 

πορεία των εσόδων και τη διάρθρωση της φορολογητέας ύλης από την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Τέλος γίνεται σύγκριση των οικονομικών 

ετών 2010 και 2011.   

     Τα συμπεράσματα θα στηρίζονται στη σύγκριση  των δεικτών, των φορολογηθέντων 

εισοδημάτων καθώς και των φόρων των φυσικών προσώπων ανάμεσα στα έτη. Σκοπός 

μας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμβολή των τεκμηρίων στη 

διαμόρφωση του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων .  

 

8.2  Μέσο Ετήσιο Ποσοστό Ανεργίας στην Ελλάδα 

      Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν στον 

παρακάτω πίνακα την κλιμακούμενη αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα από το 2009 

έως και το 2014.  Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε 

να μην επηρεάσει την πορεία τον εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών 

προσώπων. Με δεδομένη τη μείωση των δηλωθέντων εισοδημάτων και στην 

προσπάθεια συγκράτησης του επιπέδου της φορολογητέας ύλης, η συμβολή των 

τεκμηρίων ενήργησε ως καταλύτης. 
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Πίνακας 21: Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα 

Έτη 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ποσοστά 

ανεργίας 

9,6% 12,7% 17,9% 24,4% 27,5% 26,5% 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  

 

Γράφημα  7: Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα (Στήλη) 

 

Γράφημα  8: Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα (γραμμή) 

 

8.3 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)  σε Τρέχουσες Τιμές (δις. 

Ευρώ) 

     Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αντικατοπτρίζει σε τρέχουσες τιμές την ποσότητα 

των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χρονική περίοδο, συνήθως ετήσια 

και αποτελεί δείκτη μέτρησης του βιοτικού επιπέδου της χώρας. Τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται παρακάτω αποδεικνύουν με το καλύτερο τρόπο τις επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.  Η διαφορά ανάμεσα στο 2009 και το 2014 είναι 

πάνω από 58 δισεκατομμύρια ευρώ.  
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Πίνακας 22:  Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιμές  

Έτη 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ποσά σε 

δισεκατομμύρια 

Ευρώ 

237,4 226,2 207,8 194,2 182,4 179,10 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  

 

Γράφημα  9:  Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιμές (στήλη) 

 

Γράφημα  10:  Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιμές (γραμμή) 

 

8.4  Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε Αγοραίες 

Μονάδες    

     Δείκτης που μετρά κατά μέσο όρο το εισόδημα ενός πολίτη σε μια οικονομία. 

Προκύπτει εάν διαιρέσουμε το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ενός έτους με 

το συνολικό πληθυσμό της χώρας. Θεωρείται από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες 

μέτρησης της ευημερίας μιας χώρας παρά τις αδυναμίες που παρουσιάζει. Η Στατιστική 

υπηρεσία δίνει επίσημα στοιχεία μέχρι και το 2013 όπου η μείωση των εισοδημάτων 

των Ελλήνων πολιτών είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή.     
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Πίνακας 23: Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε αγοραίες 

μονάδες 

Έτη 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ποσά σε Ευρώ 21.386 20.324 18.643 17.311 16.451 Δεν 

υπάρχουν 

επίσημα 

στοιχεία 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  

 

Γράφημα  11: Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε αγοραίες μονάδες (στήλη) 

 

Γράφημα  12: Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε αγοραίες μονάδες (γραμμή) 

 

8.5  Άμεσοι Φόροι ως Ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος 

      Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των άμεσων 

φόρων στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Στην άμεση φορολογία περιλαμβάνεται και 

αυτή της φορολογίας εισοδήματος και τα στοιχεία αποδεικνύουν την αύξηση της 

21,386 € 20,324 €
18,643 €

17,311 € 16,451 €

0
0 €

5,000 €

10,000 €

15,000 €

20,000 €

25,000 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
σε αγοραίες μονάδες

Κατά κεφαλή Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν σε αγοραίες 
μονάδες

21,386 € 20,324 €
18,643 €

17,311 € 16,451 €

0 €

5,000 €

10,000 €

15,000 €

20,000 €

25,000 €

2009 2010 2011 2012 2013

Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
σε αγοραίες μονάδες

Κατά κεφαλή Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν σε 
αγοραίες μονάδες



93 
 

συμμετοχής τους ως ποσοστό του ΑΕΠ παρά την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση 

του κατά Κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.   

Πίνακας 24:  Άμεσοι φόροι ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος  

Έτη 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ποσοστά 8,7% 8,3% 9,2% 10,7% 10,4% Δεν 

υπάρχουν 

επίσημα 

στοιχεία 
Πηγή: Eurostat 

 

Γράφημα  13: Άμεσοι φόροι ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (στήλη) 

 

Γράφημα  14: Άμεσοι φόροι ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (γραμμή) 

 

8.6  Συνολικά Έσοδα (Άμεσοι και Έμμεσοι Φόροι – Ασφαλιστικές 

Εισφορές) ως Ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

     Παρόμοιος με τον προηγούμενο πίνακα και αυτός, παραθέτει στοιχεία για τα 

συνολικά έσοδα ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Και σε αυτή την 
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περίπτωση η αύξηση του ποσοστού είναι εμφανής. Επίσημα στατιστικά στοιχεία 

δημοσιεύθηκαν μέχρι το 2013. 

 

Πίνακας 25:  Συνολικά έσοδα ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

Έτη 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ποσοστά 32,9% 34,0% 35,9% 37,4% 37,1% Δεν 

υπάρχουν 

επίσημα 

στοιχεία 
Πηγή: Eurostat  

 

 

 

Γράφημα  15: Συνολικά έσοδα ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (στήλη) 

 

 

Γράφημα  16:  Συνολικά έσοδα ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (γραμμή) 
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8.7  Φόρος Εισοδήματος  Φυσικών προσώπων  

     Στο παρακάτω πίνακα παραθέτονται σε δισεκατομμύρια Ευρώ τα ποσά των φόρων 

που τελικά βεβαιώθηκαν από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών 

προσώπων. Η τελική φορολόγηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ό 

φορολογικός συντελεστής του έτους, η επιβολή πρόσθετων φόρων (ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος), τις ισχύουσες φοροαπαλλαγές αλλά και από τη 

διάρθρωση της φορολογητέας ύλης. Σε αυτή την τελευταία παράμετρο συμβάλουν τα 

τεκμήρια, καθώς η συγκράτηση της φορολογητέας ύλης θεωρείται επιβεβλημένη σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης.   

 

Πίνακας 26: Φόρος Εισοδήματος φυσικών προσώπων 

Οικ. Έτη 2010 2011 2012 2013 2014 

Ποσά σε 

δισεκατομμύρια 

Ευρώ 

9.015 7.337 9.968 7.971 7.849 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και εκθέσεις Διοικητού Τραπέζης της Ελλάδος 

 

 

 

Γράφημα  17: Φόρος Εισοδήματος φυσικών προσώπων (στήλη) 
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Γράφημα  18: Φόρος Εισοδήματος φυσικών προσώπων (γραμμή) 

 

8.8  Πλήθος Εκκαθαρισμένων Φορολογικών Δηλώσεων 

    Τα παρακάτω στοιχεία δείχνουν την πορεία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. 

Οι διαφορές ανάμεσα στα έτη είναι μικρές, με μία  τάση ανόδου από το οικονομικό έτος 

2012 και μετά. Έτσι  ενώ ο αριθμός των φορολογουμένων παραμένει σχεδόν ίδιος, το 

φορολογητέο εισόδημα και ο φόρος αυξομειώνονται ανάλογα με την εκάστοτε ετήσια 

φορολογική πολιτική. 

Πίνακας 27: Πλήθος εκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων 

Οικ. Έτη 2010 2011 2012 2013 2014 

Αριθμός 

δηλώσεων 

5.694.978 5.681.066 5.593.450 5.673.382 5.811.933 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και  publicrevenue.gr 

 

 

Γράφημα  19: Πλήθος εκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων (στήλη) 
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Γράφημα  20: Πλήθος εκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων (γραμμή) 

 

8.9  Συνολικό Οικογενειακό Φορολογούμενο Εισόδημα 

     Παρατίθενται επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το φορολογητέο εισόδημα 

ανάμεσα στα οικονομικά έτη. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα στο 

δηλωθέν και το φορολογητέο εισόδημα. Δηλωθέν είναι το πραγματικό εισόδημα που ο 

φορολογούμενος δήλωσε με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. Φορολογητέο 

είναι το εισόδημα για το οποίο τελικά φορολογήθηκε. Το φορολογητέο εισόδημα 

περιλαμβάνει το δηλωθέν και την προστιθέμενη διαφορά δαπανών, σε όσες περιπτώσεις 

προκύπτει. Τα τεκμήρια αποτελούν εργαλείο για τη συγκράτηση της φορολογητέας 

ύλης όπως δείχνουν τα στοιχεία. Παρόλο που η ανεργία από το έτος 2010 έως το έτος 

2012 είχε αλματώδη αύξηση και το κατά Κεφαλή Εγχώριο Προϊόν θεαματική μείωση, 

το φορολογητέο εισόδημα το 2011 αυξήθηκε και το 2012 μειώθηκε αλλά σε 

περιορισμένη κλίμακα σε σχέση με την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση του κατά 

Κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου 

Οικονομικών περιορίζονται μέχρι και το οικ. Έτος 2012. 

Πίνακας 28: Συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα 

Οικ. 

Έτη 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ποσά 

σε 

Ευρώ 

100.645.376.358 103.699.371.550 94.340.878.259 Δεν 

υπάρχουν 

επίσημα 

στοιχεία 

Δεν 

υπάρχουν 

επίσημα 

στοιχεία 
Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
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Γράφημα  21: Συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα (στήλη) 

 

 

Γράφημα  22: Συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα (γραμμή)  

 

8.10 Σύγκριση Στατιστικών Στοιχείων του Τρόπου 

Φορολόγησης των Οικονομικών Ετών 2010 και 2011 

     Η σύγκριση μας αναγκαστικά περιορίζεται ανάμεσα στα δύο αυτά έτη, διότι το 

Υπουργείο Οικονομικών σταμάτησε την έκδοση επίσημων στατιστικών στοιχείων σε 

σχέση με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων το 2011. 

     Η σύγκριση θα επικεντρωθεί στην συμβολή των τεκμηρίων σε σχέση με τη 

συγκράτηση της φορολογητέας ύλης αλλά και στη πορεία των εσόδων. Συγκρινόμενα 

έτη το οικονομικό έτος 2010 όπου και ίσχυε ο Ν.2238/94 όπως περιγράφεται σε 

προηγούμενο κεφάλαιο  και το οικονομικό έτος 2011 όπου είχε ψηφιστεί ο Ν.3842/10 

και τροποποίησε τον τότε ισχύοντα ΚΦΕ. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν σε σχέση με 
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τον  προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες ήταν πολύ μεγάλες και 

επέφεραν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των Ελλήνων πολιτών. 

α) Συνολικό φορολογούμενο εισόδημα 

     Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν την αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος για το 

οικονομικό έτος 2011. Η αλλαγή που επέφερε η ψήφιση του Ν.3842/10 στα τεκμήρια 

συνετέλεσε στην αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος παρόλο που για το ίδιο έτος η 

ανεργία παρουσίασε αύξηση και το κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

υποχώρησε. 

Πίνακας 29: Συνολικό φορολογητέο εισόδημα Οικονομικών Ετών 2010 & 2011 

Οικονομικά Έτη 2010 2011 

Φορολογούμενο οικογενειακό  

εισόδημα 

100.645.376.358 103.699.371.550 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

Γράφημα  23: Συνολικό φορολογητέο εισόδημα Οικονομικών Ετών 2010 & 2011 (στήλη) 

 

 

 

Γράφημα  24: Συνολικό φορολογητέο εισόδημα Οικονομικών Ετών 2010 & 2011 (γραμμή) 
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β) Αναλογών και συμπληρωματικός φόρος 

     Ο αναλογών και συμπληρωματικός φόρος για το οικονομικό έτος 2011 παρουσίασε 

μείωση αν και υπήρξε αύξηση στο φορολογούμενο εισόδημα. Τα τεκμήρια συντέλεσαν 

στη αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος αλλά ο φόρος που τελικά βεβαιώθηκε 

μειώθηκε και σε αυτό συνετέλεσαν ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων 

(φορολογικός συντελεστής, φοροαπαλλαγές κτλ).  

   

Πίνακας 30: Αναλογών και συμπληρωματικός φόρος Οικονομικών Ετών 2010 & 

2011 

Οικονομικά Έτη 2010 2011 

Αναλογών και 

συμπληρωματικός φόρος 

9.015.088.579 7.337.456.245 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 

Γράφημα  25: Αναλογών και συμπληρωματικός φόρος Οικονομικών Ετών 2010 & 2011 (στήλη) 

 

 

Γράφημα  26: Αναλογών και συμπληρωματικός φόρος Οικονομικών Ετών 2010 & 2011 (γραμμή) 
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γ) Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης και δηλωθέν εισόδημα 

από όλες τις πηγές εισοδήματος 

     Τα στοιχεία δείχνουν τη θεαματική αύξηση της προστιθέμενης διαφοράς δαπανών 

για το οικονομικό έτος 2011. Παράλληλα στο ίδιο έτος μειώθηκε το πραγματικό 

δηλωθέν εισόδημα και τελικά το φορολογητέο εισόδημα παρουσίασε αύξηση. Η 

προστιθέμενη διαφορά δαπανών συγκράτησε τη φορολογητέα ύλη και οι αλλαγές στο 

υπολογισμό των τεκμηρίων που επέφερε ο Ν.3842/10 συνετέλεσαν στην συνολική 

φορολογική επιβάρυνση των πολιτών. 

 

Πίνακας 31:  Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης και δηλωθέν 

εισόδημα από όλες τις πηγές εισοδήματος Οικονομικών Ετών 2010 & 2011 

Οικονομικά Έτη 2010 2011 

Προστιθέμενη διαφορά  

Τεκμηρίου δαπανών 

διαβίωση 

495.320.000 € 5.992.533.961 € 

Δηλωθέν εισόδημα από 

όλες τις πηγές 

εισοδήματος 

100.150.056.358 € 97.706.837.589 € 

Σύνολο  φορολογητέου 

εισοδήματος 

100.645.376.358 € 103.699.371.550 € 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 

Γράφημα  27: Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης και δηλωθέν εισόδημα από όλες τις πηγές 
εισοδήματος Οικονομικών Ετών 2010 & 2011 (στήλη) 
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Γράφημα  28: Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης και δηλωθέν εισόδημα από όλες τις πηγές 
εισοδήματος Οικονομικών Ετών 2010 & 2011 (γραμμή) 

 

δ) Πλήθος φορολογικών δηλώσεων που τελικά φορολογήθηκαν με βάση τα 

τεκμήρια 

     Θεαματική είναι και η αύξηση των φορολογικών δηλώσεων που τελικά 

φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια για το οικονομικό έτος 2011. 1.251.603 επιπλέον 

νοικοκυριά επιβαρύνθηκαν με προστιθέμενη διαφορά δαπανών και τελικά 

φορολογήθηκαν για αυτή. 

Πίνακας 32: Πλήθος φορολογικών δηλώσεων που τελικά φορολογήθηκαν με βάση 

τα τεκμήρια Οικονομικών Ετών 2010 & 2011 

Οικονομικά Έτη 2010 2011 

Πλήθος φορολογικών 

δηλώσεων που τελικά 

φορολογήθηκαν με βάση 

τα τεκμήρια 

107.673 1.359.276 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 

Γράφημα  29: Πλήθος φορολογικών δηλώσεων που τελικά φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια Οικονομικών 
Ετών 2010 & 2011 (στήλη) 
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Γράφημα  30: Πλήθος φορολογικών δηλώσεων που τελικά φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια Οικονομικών 
Ετών 2010 & 2011 (γραμμή) 

 

8.11 Διαπιστώσεις και Διαφορές ως προς την Ακολουθούμενη 

Φορολογική Πολιτική  Ανάμεσα στα Οικονομικά έτη 2010 και 

2011 

     Ξεκινώντας από τα γενικά οικονομικά στοιχεία της χώρας, παρατηρούμε καταρχήν 

αύξηση της ανεργίας από 9,6% για τη χρήση του 2009 (Οικ. Έτος 2010) σε 12,7% για 

τη χρήση του 2010 (Οικ. Έτος 2011). Η διαφορά κυμαίνεται στο 3,1% και αφορά το 

σύνολο του ενεργού εργασιακά πληθυσμού. Αυτό είχε σαν επακόλουθο τη μείωση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από 237,4 δις το έτος 2009 (Οικ. Έτος 2010) σε  

226,2 δις το έτος 2010 (Οικ. Έτος 2011) και φυσικά τη μείωση του κατά κεφαλή 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από 21.386 € το έτος 2009 (Οικ. Έτος 2010) σε 

20.324 € για το έτος 2010 (Οικ. Έτος 2011).  Οι παραπάνω δείκτες καταδεικνύουν  τη 

μείωση των εισοδημάτων των φορολογουμένων για το Οικ. Έτος 2011 (χρήση 2010) ως 

επακόλουθο της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε στη χώρα το 2010.  

     Φυσική συνέπεια των παραπάνω θα ήταν και η μείωση των δηλωθέντων 

εισοδημάτων των φορολογουμένων με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής τους 

δήλωσης κατά το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010). Πράγματι τα δηλωθέντα 

εισοδήματα για το Οικ. Έτος 2010 (χρήση 2009) ήταν  100.150.056.358 € ενώ για το 

Οικ. Έτος 2011 (χρήση 2010) 97.706.837.589 €. Τελικά όμως παρατηρούμε ότι το 

φορολογούμενο εισόδημα για το Οικ. Έτος 2010 (χρήση 2009) ήταν 100.645.376.358 € 

ενώ για το Οικ. Έτος 2011 (χρήση 2010) ήταν 103.699.371.550 €. 
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     Η διαφορά αυτή ανάμεσα στα δηλωθέντα και στα τελικώς φορολογηθέντα 

εισοδήματα αποτελεί τη προστιθέμενη διαφορά  τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης. Έτσι 

για το Οικ. Έτος 2010 (χρήση 2009) ήταν 495.320.000 € ενώ για το Οικ. Έτος 2011 

(χρήση 2010) 5.992.533.961 €. Η διαφορά είναι τεράστια και καταδεικνύει τη 

προσπάθεια συγκράτησης της φορολογητέας ύλης μέσα από την εφαρμογή του θεσμού 

των τεκμηρίων. 

     Ο Ν.3842/10 επέφερε μεγάλες αλλαγές στο τρόπο εφαρμογής των τεκμηρίων, όπως 

περιγράφονται σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η φορολογική πολιτική του Οικ. Έτους 2011 

(χρήση 2010) στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, με 

τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της φορολογητέας ύλης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

       Ο θεσμός των τεκμηρίων, δηλαδή ο προσδιορισμός του εισοδήματος με βάση 

στοιχεία από τα οποία τεκμαίρεται απλώς, χωρίς και να αποδεικνύεται η ύπαρξη 

εισοδήματος, αποτελεί από την εφαρμογή του επίμαχο θέμα στη φορολογία 

εισοδήματος.  

       Η αρχική φιλοσοφία του θεσμού των τεκμηρίων περιοριζόταν στην ένδειξη της 

φοροδοτικής ικανότητας των φορολογουμένων, με την πάροδο του χρόνου όμως 

κατέληξε ως πρακτική προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος. Υποανάπτυκτες 

χώρες, με προβλήματα φοροδιαφυγής, χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την πρακτική 

ενώ αντίθετα σε αναπτυγμένες χώρες χρησιμοποιείται μόνο ενδεικτικά ως στοιχείο 

φοροδοτικής ικανότητας κατά τον έλεγχο.     

       Η δικαιολογητική βάση του θεσμού αυτού, συνίσταται στη λογική ότι πρέπει να 

υπάρχει καθολική συμμετοχή των πολιτών στα βάρη του κράτους, ανάλογα με τη 

φοροδοτική τους ικανότητα, καθόσον για μία ευνομούμενη πολιτεία είναι απαράδεκτο 

να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από αφανείς πηγές -όπως 

μαρτυρούν οι δαπάνες διαβίωσής τους- και να μη φορολογούνται. 

       Ταυτόχρονα όμως, μία συγκροτημένη πολιτεία πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα 

εργαλεία προκειμένου να εντοπίζει τα πραγματικά εισοδήματα χωρίς να καταφεύγει σε 

μεθόδους όπως τα τεκμήρια, με τα οποία φορολογούνται πλασματικά και όχι 

πραγματικά εισοδήματα. Στην προσπάθεια δε αυτή, πάταξης της φοροδιαφυγής. μπορεί 

και πρέπει να έχει συμμέτοχο και κοινωνό κάθε συνεπή πολίτη. Επομένως τίθεται το 

ερώτημα γιατί μετά την πάροδο τόσων χρόνων, την  εξέλιξη της τεχνολογίας, τον 

εκσυγχρονισμό του φορολογικού μηχανισμού και το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο 

δυναμικό του, χρειάζεται η εφαρμογή  των τεκμηρίων; Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να 

αποδοθεί στην αδυναμία του κράτους ή ακόμη στην έλλειψη πολιτικής βούλησης να 

παταχθεί η φοροδιαφυγή. 

       Ειδικά τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι πολίτες έχοντας υποστεί 

δραματική μείωση των εισοδημάτων τους, φορολογούνται για περιουσιακά στοιχεία 

που αποκτήθηκαν την περίοδο της «ευδαιμονίας», συχνά με παρότρυνση του κράτους 

(αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, δάνεια που χορηγήθηκαν αθρόα χωρίς κριτήρια από τις 

τράπεζες  κλπ.), ή για αυτά που αποκτήθηκαν με πράξεις χαριστικές (δωρεές, γονικές 
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παροχές). Παράλληλα, πολίτες με εισοδήματα από αφανείς πηγές, ευνοούνται 

φορολογούμενοι με τα τεκμήρια διαβίωσης, αφού τα υποκρυπτόμενα εισοδήματά τους 

μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα. 

      Η οικονομική κατάσταση της χώρας ακολουθεί φθίνουσα πορεία από το 2010 και 

μετά. Οι πολίτες αντιμέτωποι με την ανεργία και το φορολογικό βάρος περιουσιακών 

στοιχείων, ασφυκτιούν οικονομικά ανήμποροι να ανταποκριθούν σε δάνεια και 

φορολογία. Η αύξηση της ανεργίας, η μείωση του κατά Κεφαλή Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος, η αύξηση των συνολικών εσόδων ως ποσοστού  του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

      Οι σπασμωδικές κινήσεις του Υπουργείου Οικονομικών κάτω από την πίεση των 

δανειστών και της χρεωκοπίας απλά εξυπηρετούν την παρούσα κατάσταση, χωρίς 

μακροπρόθεσμα προγράμματα φορολογικής πολιτικής. Ο τεκμαρτός προσδιορισμός του 

εισοδήματος αποτελεί εργαλείο χρήσιμο για την εξυπηρέτηση των παρουσών  

ταμειακών αναγκών του κράτους. Η σύγκριση των στοιχείων από την υποβολή των 

φορολογικών δηλώσεων ανάμεσα στα οικονομικά έτη και σε σχέση με τους 

οικονομικούς δείκτες της χώρας, αποδεικνύει ότι κύριος σκοπός της εφαρμογή του 

θεσμού είναι η συγκράτηση της φορολογητέας ύλης και η αύξηση των εσόδων, 

αδιαφορώντας για την οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων.  

       Ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, πασχίζει να εφαρμόσει τις εκατοντάδες αλλαγές 

των φορολογικών νομοθετημάτων. Η σχολή επιμόρφωσης των υπαλλήλων του 

Υπουργείου Οικονομικών δεν λειτουργεί από το 2010, ενώ το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης περιορίζεται σε σεμινάρια γενικότερων γνώσεων του δημοσίου τομέα.  

       Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα της περιουσιακής 

κατάστασης και των χρηματικών κεφαλαίων που διακινούνται μέσω του τραπεζικού 

συστήματος, ενώ οι συναλλαγές εκτός τραπεζών αποτελούν συνήθη πρακτική. Οι 

συνεχείς μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας περιπλέκουν την κατάσταση ακόμη 

περισσότερο, κάνοντας δυσχερή το φορολογικό έλεγχο.  

       Η πρακτική του υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας έχει αμφισβητηθεί έντονα. 

Οι δικαστικές αποφάσεις είναι πολλές και αντικρουόμενες. Ο Άρειος Πάγος αναφέρει 

σε αποφάσεις του ότι  ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος είναι νομικά 

ανεκτός, εφόσον ο φορολογικός νομοθέτης έχει την ευχέρεια να επιλέγει το κατάλληλο 

φορολογικό σύστημα για τον προσδιορισμό της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. 
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        Γι’ αυτούς και άλλους λόγους, όπως οι κοινωνικές αναταράξεις και η κρίση των 

ηθικών αξιών, ο θεσμός των τεκμηρίων φαίνεται καταδικασμένος να αποτύχει τόσο 

στην απονομή φορολογικής δικαιοσύνης, όσο και στην πάταξη της φοροδιαφυγής.  

       Τι μέλλει γενέσθαι με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να παίρνει τα ινία 

από το Υπουργείο Οικονομικών από τις 01/01/2017; Φαίνεται ότι από τις 

προτεραιότητες της θα είναι η εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, που θα 

περιλαμβάνει όλα τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων. 

Σκοπός θα είναι η χρησιμοποίηση ενός ισχυρού εργαλείου ελεγκτικών διαπιστώσεων, 

βασιζόμενο σε πραγματικά περιστατικά και όχι σε υποθέσεις που οδηγούν σε 

φορολογικές αδικίες. 

      Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι η φορολογική πολιτική ενός ευνομούμενου κράτους 

δεν θα πρέπει να στηρίζεται σε υποθετικές ενδείξεις για την επιβολή φορολογίας αλλά 

σε μακροπρόθεσμα σταθερά προγράμματα που εμπνέουν επενδυτική εμπιστοσύνη και 

φορολογική δικαιοσύνη.    
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