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ι πολίτες καλούνται φέτος να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους μέσα σε ένα κλίμα πρωτοφανούς αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα της χώρας.
Η μακρά διαπραγμάτευση της νέας κυβέρνησης με
τους εταίρους έχει βάλει σε δεύτερο πλάνο ζητήματα
που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην υπάρχουν
επαρκείς εξηγήσεις για σειρά θεμάτων, που άπτονται και της
φορολογικής νομοθεσίας, ακόμα και του τρόπου υποβολής
των φορολογικών δηλώσεων.
Σε συνέχεια των σημαντικών περσινών αλλαγών, φέτος έρχονται να προστεθούν καινούργιες, που αφορούν τόσο φορολογικά ζητήματα ουσίας όσο και τη δομή του εντύπου Ε1,
το οποίο είναι πιο διαφοροποιημένο από ποτέ. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τη φορολόγηση στο εισόδημα από υπεραξία
μεταβίβασης ακινήτων και τίτλων, την επαναφορά της αγοράς ακινήτου ως τεκμηρίου, αλλά και τη θεώρηση της αγοράς μετοχών και της καταβολής αύξησης κεφαλαίου επίσης
ως τεκμηρίων.
Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο και αβέβαιο φορολογικό πλαίσιο, ο οδηγός συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης για φυσικά πρόσωπα που σας παρουσιάζει σήμερα
το επιτελείο της φοροτεχνικής και λογιστικής εταιρείας Β.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., σε συνεργασία με την εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», θα αποτελέσει για εσάς ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
Οπως κάθε χρόνο, στόχος και του φετινού οδηγού είναι να
καταστούν όσο γίνεται πιο εύκολα αντιληπτές οι βασικότερες αλλαγές στη φορολογική δήλωση και να αναδειχθούν
τα σημεία που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα. Αλλωστε,
σε γενικές γραμμές, οι βαριές φορολογικές επιβαρύνσεις
της περασμένης χρονιάς διατηρούνται, ενώ, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να γίνουν πιο επαχθείς για μερίδα των φορολογουμένων.
Με την ελπίδα, λοιπόν, να επιβεβαιωθούν στην πράξη τα
μηνύματα των τελευταίων ημερών, ότι η συμφωνία με τους
εταίρους πλησιάζει, η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση: Να διαμορφώσει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, που θα μειώνει τα βάρη στα συνήθη υποζύγια
των εσόδων και θα δίνει σοβαρά κίνητρα για ανάπτυξη στην
υγιή επιχειρηματικότητα. Μόνο έτσι θα αρχίσει να αποκαθίσταται η κοινωνική συνοχή, θα προσελκυστούν νέες επενδύσεις και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Ορέστης Αράπογλου
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
της Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
Επιμέλεια οδηγού: Αγγελική Ε. Καράογλου,
φοροτεχνικός, γενική διευθύντρια της Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
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υποΒολΗ ΔΗλΩσεΩν οικονοΜικου εΤουσ 2014
Τρόπος - Ημερομηνία υποβολής

τρόπος υποβολής
Ολες οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται,
μέσω Διαδικτύου.
Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται
σε χειρόγραφη μορφή στη ΔΟΥ.
Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται, μέσω
Διαδικτύου.
Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον σύνδικο πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μία
από τον σύνδικο πτώχευσης για την πτωχευτική
περιουσία, σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια
ΔΟΥ, και μία από τον πτωχό για την τυχόν μη
πτωχευτική περιουσία και εισοδήματα, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων
για όλους τους φορολογουμένους έχει οριστεί η
30ή/6/2015.
Ειδικά για τις περιπτώσεις θανάτου φορολογουμένου, η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δηλαδή για
θάνατο εντός του 2014 η ημερομηνία είναι μέχρι
και τις 31/12/2015.
Υπενθυμίζουμε ότι για το έντυπο Ε9 από
1η/1/2015 καταληκτική ημερομηνία υποβολής
είναι εντός ενός μήνα από οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στο ακίνητο.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2015
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ποιοι ειναι υποΧρεοι
για υποΒολΗ ΔΗλΩσΗσ
Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας του είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει δήλωση
με τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά.
Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς
και οι κεκαρμένοι μοναχοί, εφόσον έχουν καθαρό ποσό σύνταξης με την ιδιότητα αυτή, που δεν υπερβαίνει το ποσό
των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500€).
Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης σε κάθε περίπτωση.
Υπόχρεοι είναι και οι κάτοικοι εξωτερικού, εφόσον αποκτούν πραγματικό εισόδημα από πηγές στην Ελλάδα. Στην
περίπτωση που έχουν περιουσιακά στοιχεία και δεν αποκτούν εισόδημα, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης.
Τα προστατευόμενα μέλη (π.χ. φοιτητές), εφόσον αποκτούν εισόδημα, υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.
Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση για
τα εισοδήματά τους. Η περίπτωση στην οποία υποβάλλεται χωριστή δήλωση είναι όταν α) έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης και β) όταν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε
κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
Τα ανήλικα τέκνα είναι υπόχρεα για υποβολή δήλωσης
όταν αποκτούν εισόδημα από εργασιακή σχέση της παρ.
2 του Αρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(ΚΦΕ), καθώς και για συντάξεις που περιήλθαν σε αυτά
λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας τους.
Για τα λοιπά εισοδήματα που αποκτούν υπόχρεος είναι ο
γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης.
Στις περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κληρονομιάς
ή επιδικίας ή μεσεγγύησης, υπόχρεος είναι ο σύνδικος
πτώχευσης ή ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής
ή ο μεσεγγυούχος. Για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν
υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση υπόχρεος είναι ο
επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης.
Σε περίπτωση θανάτου, υπόχρεοι είναι οι κληρονόμοι για τα
εισοδήματα του αποβιώσαντος μέχρι τη χρονολογία του θανάτου.

εξαρτώμενα μέλη
Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογουμένου θεωρούνται:
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισο-

δήματα οποιασδήποτε πηγής,
β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
- είναι ανήλικα έως 18 ετών
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα
μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.
γ) Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή
σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
- τέκνα του φορολογουμένου
- αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.
δ) Ανιόντες.
ε) Ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα, που έχουν έως
τρίτου βαθμού συγγένεια με τον φορολογούμενο ή τον/τη
σύζυγο.
Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’,
δ’ και ε’ δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000) και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα
φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 δεν
θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο εισόδημά τους
υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000) .
Κατά την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:
α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
β) εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.
Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί
τη γονική μέριμνα και, σε κάθε περίπτωση, στο όνομα του
συζύγου ο οποίος θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την
υποβολή της δήλωσης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική
του φορολογική υποχρέωση:
α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 ΚΦΕ
β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.
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Τι αλλάζει στο έντυπο Ε1
του φορολογικού έτους 2014
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προστέθηκαν οι κάτωθι κωδικοί:
Κωδ. 015-016 Ανήκετε στην κατηγορία της παραγρ. 4 του
άρθρου 30 ΚΦΕ;
Αφορά τους αλλοδαπούς διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους, 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 κάθε φυσικό πρόσωπο που
εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή διεθνούς οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς
Συνθήκης, την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.
Τα παραπάνω πρόσωπα δεν θα ενταχθούν στις διατάξεις
περί εφαρμογής του εναλλακτικού τρόπου εφαρμογής της
ελάχιστης φορολογίας.

Κωδ. 011-012 Είστε υπόχρεος της περ. ε’ παρ. 3 άρθρ. 29
Ν. 3986/2011 για την επιβολή ειδικής εισφοράς 5%;
Αφορά τους κάτωθι:
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της Βουλής, τους βουλευτές, τον πρόεδρο και
τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης, τους υπουργούς, τους
αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς, τους γενικούς
και ειδικούς γραμματείς υπουργείων, τους ευρωβουλευτές,
δημάρχους κ.λπ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Προστέθηκαν οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδ. 009-010 «Δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις περ. β’, γ’ και δ’ άρθρ. 17 ΚΦΕ»
Η παραπάνω μείωση φόρου των διακοσίων ευρώ (200 €)
αφορά τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου: πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία, ανάπηρους αξιωματικούς
και οπλίτες οι οποίοι έχουν αποστρατευθεί, θύματα πολέμου
ή τρομοκρατικών ενεργειών, πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Προστέθηκαν οι κάτωθι κωδικοί:
Κωδ. 325-326 Αμοιβές μελών Δ.Σ. της περ. δ’, παρ. 2 του

άρθρ. 12 ΚΦΕ. Παραπάνω συμπληρώνονται οι αμοιβές που
λαμβάνουν τα πρόσωπα ως μέλη του Δ.Σ. εταιρείας, που πλέον θεωρούνται σαν εισόδημα από μισθωτή εργασία. Οι κωδικοί αυτοί θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί από το αρχείο
βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι επιχειρήσεις.
Τονίζεται ότι σε αυτούς τους κωδικούς δεν αναγράφονται οι
αμοιβές μελών Δ.Σ. που προέρχονται από διανομή κερδών.

Κωδ. 351-352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
υποχ/κής ασφάλισης, που αποδίδονται από τον ίδιο τον
ασφαλισμένο. Εδώ συμπληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους σε
ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης και
μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις. Σε
αυτούς τους κωδικούς συμπληρώνονται και οι εισφορές που
αποδίδουν τα μέλη του Δ.Σ. εξαιτίας υποχρεωτικής ασφάλισης και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αυτοί.
Κωδ. 393-394 Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται
στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες.
Καταχωρούνται οι αποδοχές που καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες για μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην
αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο της Ελλάδας και οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα.
Οι κωδικοί αυτοί θα έχουν συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από
το αρχείο βεβαιώσεων των εταιρειών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Μέχρι και πέρσι, για τις αποδοχές των αξιωματικών και του
κατώτερου πληρώματος του Εμπορικού Ναυτικού συνυποβάλλονταν ΕΕΔ. Από το φορολογικό έτος 2014 οι κωδικοί
αυτοί έχουν ενσωματωθεί στον πίνακα. Το εισόδημα που
αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού φορολογείται με
συντελεστή 15% και 10% αντίστοιχα και εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Γ1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Από 1η/1/2014 έχει καταργηθεί ο τεκμαρτός προσδιορισμός
του αγροτικού εισοδήματος. Πλέον το εισόδημα προσδιορί-
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ζεται με λογιστικό τρόπο (έσοδα-έξοδα), ανεξάρτητα από την
υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΦΑΣ ή όχι. Απαραίτητη
προϋπόθεση για το εισόδημα από αγροτική επιχείρηση είναι η
συμπλήρωση του εντύπου Ε3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Γ2. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σε αυτόν τον πίνακα δηλώνονται τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και οι αντίστοιχοι φόροι που
έχουν παρακρατηθεί από αυτά. Εχουν προστεθεί κάποιοι κωδικοί όπου γίνεται διάκριση σε αυτούς που έχουν εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν είναι επιτηδευματίες (κωδ. 403-404).
Το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα όσων
έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων, προκύπτει με λογιστικό προσδιορισμό. Για τους μη επιτηδευματίες φορολογείται εξολοκλήρου,
καθόσον δεν αναγνωρίζονται δαπάνες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Δ1. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Στον πίνακα αυτό υπάρχουν και κωδικοί (κωδ. 829-830), όπου
συμπληρώνεται το κέρδος που προκύπτει από μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013.
Τέτοια ποσά προκύπτουν από μεταβίβαση: μετοχών εταιρείας
εισηγμένης σε χρηματιστηριακή αγορά ή μη, μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες, κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Στους κωδικούς 871-872 δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης
της ζημίας από πώληση των τίτλων του άρθρου 42 ΚΦΕ, η
οποία δύναται να μεταφέρεται για 5 έτη, προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προστέθηκαν οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδ. 743-744 Αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και
χρεογράφων γενικά.

Κωδ. 735-736 Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μί-

Νέος και ο αυτός ο πίνακας, στον οποίο από 1η/1/2014 δηλώνονται ξεχωριστά τα μερίσματα, οι τόκοι και τα δικαιώματα,
καθώς και οι αντίστοιχοι φόροι που αποδόθηκαν για τα παραπάνω εισοδήματα. Εδώ πλέον θα δηλώνονται και οι τόκοι αλλοδαπής προέλευσης, όπου μέχρι πέρσι ο φόρος τους αποδιδόταν στην αρμόδια ΔΟΥ.
Στα εισοδήματα από μερίσματα, στους κωδ. 291-292, θα δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρείες όλων των νομικών
μορφών οι οποίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

όι κωδικοί 735-736 μέχρι και πέρσι εμφανίζονταν στον πίνακα 6 με τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία, ενώ από φέτος εμφανίζονται ξανά στον πίνακα 5 με τις αντικειμενικές δαπάνες.
Οι παραπάνω κωδικοί αναλύονται στο κεφάλαιο με τα τεκμήρια του παρόντος οδηγού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Ε. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ

Πρώτη φορά εμφανίζεται και αυτός ο πίνακας. Εδώ δηλώνεται
το εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μεριδίων αυτής ή
εμπράγματου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού μεριδίου αυτού. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ
της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που καταβάλλεται σε αυτόν.

σθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης.

Διαγράφηκαν οι κωδικοί:

Κωδ. 057-058 Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων κ.τ.λ. σε νοσοκομεία κ.τ.λ.

Κωδ. 089-090 Ποσό διατροφής που κατέβαλλε ο ένας σύζυγος στον άλλον.
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Κλίμακα φόρου για μισθωτή εργασία
και συντάξεις
Οι μισθοί και οι συντάξεις φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο
εισόδημα (€)

Φορολογικός
συντελεστής

≤ 25.000
25.000 - 42.000
> 42.000

22%
32%
42%

Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100€), εφόσον το φορολογητέο εισόδημα
δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι μία χιλιάδων ευρώ και ο
φόρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το ποσό των δύο χιλιάδων
εκατό ευρώ (2.100€). Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου
είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ, τότε το ποσό
της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
Για φορολογητέο εισόδημα μεγαλύτερο των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000€) το ποσό της μείωσης μειώνεται αναλογικά κατά εκατό ευρώ (100€) ανά χίλια ευρώ φορολογητέου
εισοδήματος. Οταν το φορολογητέο ποσό υπερβαίνει τις σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (42.000€), δεν χορηγείται μείωση φόρου.
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Παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας με τον υπολογισμό του φόρου για ορισμένα φορολογητέα εισοδήματα
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (βάσει αναγωγής) (€)
9.545,45
18.000
18.500
21.000
21.200
21.500
21.900
22.000
22.600
23.000
24.000
25.000
25.300
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
32.499
32.500
32.999
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
41.300
41.500
41.900
42.000
42.700
43.000

Φόρος βάσει κλίμακας 	Τελικός φόρος μετά τις μειώσεις
2.100
3.960
4.070
4.620
4.664
4.730
4.818
4.840
4.972
5.060
5.280
5.500
5.596
5.820
6.140
6.460
6.780
7.100
7.420
7.740
7.899,68
7.900
8.059,68
8.060
8.380
8.700
9.020
9.340
9.660
9.980
10.300
10.620
10.716
10.780
10.908
10.940
11.234
11.360

0 (2.100-2.100)
1.860 (3.960-2.100)
1.970 (4.070-2.100)
2.520 (4.620-2.100)
2.584 (4.664-2.080)
2.680 (4.730-2.050)
2.808 (4.818-2.010)
2.840 (4.840-2.000)
3.032 (4.972-1.940)
3.160 (5.060-1.900)
3.480 (5.280-1.800)
3.800 (5.500-1.700)
3.926 (5.596-1.670)
4.220 (5.820-1.600)
4.640 (6.140-1.500)
5.060 (6.460-1.400)
5.480 (6.780-1.300)
5.900 (7.100-1.200)
6.320 (7.420-1.100)
6.740 (7.740-1.000)
6.949,58 (7.899,68-950,10)
6.950 (7.900-950)
7.159,58 (8.059,68-900,10)
7.160 (8.060-900)
7.580 (8.380-800)
8.000 (8.700-700)
8.420 (9.020-600)
8.840 (9.340-500)
9.260 (9.660-400)
9.680 (9.980-300)
10.100 (10.300-200)
10.520 (10.620-100)
10.646 (10.716-70)
10.730 (10.780-50)
10.898 (10.908-10)
10.940 (10.940-0)
11.234 (11.234-0)
11.360 (11.360-0)
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Αποζημίωση λόγω διακοπής σχέσης εργασίας ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ
* Η αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
λόγω διακοπής της σχέσης εργασίας φορολογείται αυτοτελώς με την παρακάτω κλίμακα.

Ποσό
αποζημίωσης (€)

Φορολογικός
συντελεστής

60.000
60.000-100.000
100.000-150.000
> 150.000

0%
10%
20%
30%

Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
Φορολογητέο
εισόδημα (€)
50.000
> 50.000

Φορολογικός
συντελεστής
26%
33%

Κέρδη από αγροτική επιχείρηση
 Φορολογούνται με συντελεστή 13%.
Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας
 Φορολογείται με συντελεστή 33%.
Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη πηγή θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εάν το τεκμαρτό εισόδημα (διαβίωσης και απόκτησης) είναι
μεγαλύτερο από το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα, πώς θα
φορολογηθεί η διαφορά που θα προκύψει;
■ Με συντελεστή της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων,
εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος
των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και
συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία.
■ Με συντελεστή της κλίμακας για επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από
επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
■ Με συντελεστή 13% εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.
■ Με συντελεστή της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων
εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ το κρινόμενο φορολογικό έτος.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι αν ο φορολογούμενος αποκτά
εισόδημα από περισσότερες της μίας κατηγορίες εισοδήματος και υπάρχει ισότητα μεταξύ τους, τότε η διαφορά μεταξύ
συνολικού εισοδήματος και αντικειμενικών δαπανών απόκτησης και διαβίωσης φορολογείται με τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων.

Εισοδήματα από ενοίκια
Εισόδημα
από ενοίκια (€)

Φορολογικός
συντελεστής

12.000
> 12.000

11%
33%

Εισόδημα από κεφάλαιο
Μερίσματα  Φορολογούνται με συντελεστή 10%.
Τόκοι  Φορολογούνται με συντελεστή 15%.
Δικαιώματα  Φορολογούνται με συντελεστή 20%.
Υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου (ακίνητα,
μετοχές κ.λπ.)  Φορολογείται με συντελεστή 15%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Εστω φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία
6.000€, από ακίνητη περιουσία 8.000€ και έχει τεκμαρτό εισόδημα
16.000€. Η εκκαθάριση θα έχει ως εξής:
Για τα 6.000€ θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών (22%).
Για τα 8.000€ θα φορολογηθεί με την κλίμακα για τα ακίνητα (11%).
Για τη διαφορά των 2.000€ θα φορολογηθεί με την κλίμακα για επιχειρηματική δραστηριότητα (26%), επειδή το μεγαλύτερο μέρος των
εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία.
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υποΒολΗ αποΔειΞεΩν
φορολογικου εΤουσ 2014
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
κωδικός 049

Αλλαγή υπάρχει φέτος στον κωδικό 049 και αυτό γιατί το ποσό που απαιτείται ορίζεται σε 10% και όχι σε 25%, όπως ίσχυε
πέρσι. Το ποσό των αποδείξεων δεν απαιτείται να υπερβαίνει τις 10.500€. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων,
με ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500), και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%.

ειδικότερα, στον παραπάνω κωδικό
περιλαμβάνονται οι εξής δαπάνες:
■ Ολα τα είδη διατροφής.
■ Ολα τα οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού.
■ Ολα τα είδη ένδυσης και υπόδησης.
■ Μόνο οι υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης
κατοικίας. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για ενοίκιο
κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, τα κοινόχρηστα, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρισμό, οι

τόκοι δανείου και οι δημοτικοί φόροι.
■ Ολα τα διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης (έπιπλα, σκεύη,
ηλεκτρικές ή μη οικιακές συσκευές, εργαλεία κ.τ.λ.), τα οικιακά προϊόντα καθαρισμού και οι οικιακές υπηρεσίες.
■ Μόνο οι μεταφορές πραγμάτων (υπηρεσίες μετακόμισης
οικιακών ειδών), η συντήρηση και η επισκευή αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα και τα λιπαντικά και η μίσθωση ταξί. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αγορές μεταφορικών μέσων (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες κ.τ.λ.),
τα εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και τα διόδια.
■ Ολα τα αγαθά και oι υπηρεσίες που έχουν σχέση με την ανα-
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ψυχή και τον πολιτισμό (συσκευές εικόνας και ήχου, μουσικά όργανα για οικιακή χρήση, εξοπλισμός για αθλητισμό
και αναψυχή, υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής, θέατρα,
κινηματογράφοι, μουσεία, κατοικίδια, άνθη, τυχερά παιχνίδια, εφημερίδες, περιοδικά, γραφική ύλη, ομαδικά ταξίδια
κ.λπ.). Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές στη Δ.Τ. και σε
συνδρομητικά κανάλια.
■ Μόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών.
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς και οι δαπάνες για ωδεία, γυμναστήρια, σχολές χορού κ.τ.λ., που συνιστούν οργανωμένους, συνεχείς και σταδιακούς κύκλους μαθημάτων κατάρτισης.
■ Ολα τα αγαθά και οι υπηρεσίες από καταστήματα τροφοδοσίας (εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, καντίνες κ.τ.λ.) και
όλες οι υπηρεσίες από ξενοδοχεία, πανσιόν και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
■ Ολα τα αγαθά και οι υπηρεσίες ατομικού ευπρεπισμού
(κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής κ.τ.λ.), τα προσωπικά
είδη (κοσμήματα, βρεφικά είδη, είδη καπνιστού κ.τ.λ.), οι
υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας (γηροκομεία, ιδρύματα
για άτομα με ειδικές ανάγκες, κέντρα αποκατάστασης, φροντίδα στο σπίτι για άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με ει-

δικές ανάγκες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, βρεφοκομεία κ.τ.λ.), οι οικονομικές υπηρεσίες (συνδρομές σε
πιστωτικές κάρτες, αμοιβές χρηματιστών και χρηματοοικονομικών συμβούλων, αμοιβές φοροτεχνικών, έξοδα θυρίδων, έξοδα επιταγών, διοικητικά τέλη για ιδιωτικά ή δημόσια ταμεία συντάξεων κ.τ.λ.), διάφορες υπηρεσίες (αμοιβές
δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πρόστιμα, ποινές και δικαστικά έξοδα, άδειες κυνηγιού και οπλοφορίας, ψαρέματος και υποβρύχιου ψαρέματος και λοιπές άδειες, άδειες
πλοήγησης σκαφών, έξοδα θρησκευτικών ιεροτελεστιών
-περιλαμβάνονται μόνο έξοδα για ιερέα και εκκλησία- αγγελίες, διαφημίσεις σε εφημερίδες, χαρτόσημα και τέλη πιστοποιητικών γέννησης, γάμου, θανάτου, έξοδα διαβατηρίων, εξαγορά στρατιωτικής θητείας, εισφορές και συνδρομές
σε εκκλησίες και φιλανθρωπικά ιδρύματα, συνδρομές σε
επαγγελματικά σωματεία, ενώσεις, τοπικούς συλλόγους, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους κ.τ.λ.). Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση. Επίσης,
διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογουμένου, τα
έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, οι δαπάνες
για ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και η
καταβαλλόμενη διατροφή.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Οι αποδείξεις θα πρέπει να φυλάσσονται σε φάκελο στην περίπτωση που ζητηθούν από την αρμόδια ΔΟΥ για έλεγχο. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών.
Στην περίπτωση των συζύγων που φορολογούνται και οι δύο με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, το συνολικό ποσό
που έχει αναγραφεί στον κωδικό 049 το επιμερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το εισόδημά τους.
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εισφορα αλλΗλεγγυΗσ που επιΒαλλεΤαι
σΤο συνολικο καΘαρο εισοΔΗΜα
Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω
των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) και ειδικότερα στο
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των συνολικών, πραγματικών εισοδημάτων (εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις,
από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο και από
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) και των αντικειμενικών
δαπανών του άρθρου 31 του ΚΦΕ (πίνακας Ι).
Στους υπόχρεους, όπως βουλευτές, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς
υπουργείων, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, γενικοί γραμματείς
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ευρωβουλευτές κ.λπ.,
επιβάλλεται ειδική εισφορά με συντελεστή 5% επί ολόκληρου του ποσού του εισοδήματός τους.

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

■ Οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και
σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες,
που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80% (ογδόντα τοις εκατό).
■ Η αποζημίωση απόλυσης.
■ Η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία πρόνοιας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους
ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους, το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία
με παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται σύμφωνα με τους Ν. 4153/1961 (ΦΕΚ 45 Α’), Α.Ν.
513/1968 (ΦΕΚ 186 Α), Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α) και Ν.
303/1976 (ΦΕΚ 94 Α’).

■ Επιπλέον, εξαιρούνται τα εισοδήματα των μακροχρόνια ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ΓΕΝΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, και όσων λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τα συγκεκριμένα Ταμεία,
εφόσον δεν έχουν κατά τον χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα.
■ Επίσης, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ 2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του
ν.4141/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 7.β’
της υποπαραγράφου Β.2. της παραγράφου Β’ του άρθρου 3
του κεφαλαίου Β’ του Ν. 4254/14.
■ Επισημαίνεται ότι δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά στις
αμοιβές των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις
οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 13 του πρωτοκόλλου περί Προνομίων
και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της 8ης Απριλίου 1965 (όπως ισχύει σήμερα), καθώς και στις αμοιβές των λοιπών προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ.
1014/22-2-2010.
Τέλος, δεν επιβάλλεται εισφορά στις αγροτικές ενισχύσεις
που δεν συνδέονται με την παραγωγή (ενώ, αντίθετα, υπόκεινται σε εισφορά όσες δίδονται επί της παραγωγής), ούτε
στα ποσά που συμπληρώνονται στη δήλωση προκειμένου να
καλύψουν τεκμήρια, ενώ δεν αποτελούν εισόδημα, π.χ. διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κ.λπ.

τα εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς αλληλεγγύης αναγράφονται στους κωδικούς 657-658 του πίνακα 6 του εντύπου ε1.

Πίνακας Ι
Ποσό εισοδήματος

ςυντελεστής
εισφοράς

12.001€-20.000€
20.001€-50.000€
50.001€-100.000€
100.001€ και άνω

1%
2%
3%
4%

με τη θέσπιση του ν. 4305/14 η εισφορά
αλληλεγγύης θα είναι μειωμένη κατά 30%
για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016.
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ
ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 301-302
(ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Με τη θέσπιση του Ν. 4172/2013, από 1η/1/2014
έχουν οριστεί κάποια εισοδήματα που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων.
Ετσι, στους κωδικούς 301-302, εκτός από τα συνήθη
εισοδήματα από μισθούς, θα συνυπολογισθούν, εάν
υπάρχουν, και οι εξής παροχές:

λαμβάνεται το ποσό που ξεπερνάει τα 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.
■ Η παροχή εταιρικών πιστωτικών καρτών για την
κάλυψη προσωπικών δαπανών και όχι της εταιρείας.
■ Η παροχή χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής
τηλεφωνίας για το μέρος που αφορά προσωπική χρήση και όχι για σκοπό της επιχείρησης.

Παροχές σε είδος προς τους εργαζομένους
ή συγγενικά τους πρόσωπα που, εφόσον
υπερβαίνουν τα τριακόσια ευρώ (300€) ανά έτος
(όχι σε χρήμα), προσαυξάνουν το φορολογητέο
εισόδημα.

Παροχή σε είδος αποτελεί και η αξία
παραχώρησης οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο
ή μέτοχο της εταιρείας.

Τέτοιες παροχές ενδεικτικά είναι:
■ Η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες δωροεπιταγές και τα κουπόνια.
■ Η αξία των διατακτικών για την αγορά αγαθών και
τη λήψη υπηρεσιών από ορισμένα καταστήματα. Ειδικά για τις διατακτικές σίτισης, ως παροχή σε είδος

Η παραπάνω αξία αποτιμάται σε ποσοστό 30% του κόστους των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους των επισκευών και συντηρήσεων, καθώς και του
χρηματοδοτικού κόστους αγοράς ή μίσθωσης που απεικονίζεται στα βιβλία της επιχείρησης.
Οταν το κόστος αυτό είναι μηδέν, ως αξία λαμβάνεται το
30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία
3 έτη.
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Η χρήση εταιρικού οχήματος άνω των 15 ημερών
λαμβάνεται ως μήνας.

Από τα παραπάνω εξαιρούνται:
■ Τα αυτοκίνητα που παρέχουν οι επιχειρήσεις και
χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη και όχι για προσωπική χρήση.
■ Τα αυτοκίνητα δοκιμών (test drive).
■ Τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (mini bus).
■ Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις
(π.χ. ξενοδοχεία) για μεταφορά των πελατών τους.

Παροχή σε είδος αποτελεί και η χορήγηση δανείου με τη μορφή έγγραφης συμφωνίας προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο.
Η ωφέλεια αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ των τόκων που υπολογίζονται με βάση το μέσο επιτόκιο της
αγοράς (ΠΟΛ. 1034/2014) και των τόκων που τυχόν
κατέβαλε ο εργαζόμενος βάσει της συμφωνίας. Σε πε-

ρίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, λαμβάνεται υπ’
όψιν το αρχικό κεφάλαιο. Δάνειο επίσης θεωρείται η
προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών, δηλαδή
τα ποσά που υπερβαίνουν τους τρεις μισθούς.

Παροχή σε είδος είναι και η ωφέλεια που
λαμβάνει εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος με
τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης
μετοχών.
Τέλος, παροχή σε είδος είναι και η παραχώρηση
κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο.
Η παροχή αυτή αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος
που καταβάλλεται απευθείας από τον εργοδότη προς
τον εκμισθωτή της παραχωρούμενης κατοικίας, ενώ
στην περίπτωση που η προς παραχώρηση κατοικία
ανήκει στον εργοδότη η παροχή αποτιμάται σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
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ποσα που ΜειΩνουν
Τον φορο
(πινακασ 7 Του ενΤυπου ε1)

Δύο κωδικούς λιγότερους σε σχέση με πέρσι εμφανίζει ο
πίνακας 7 του φετινού εντύπου Ε1 και αυτοί είναι οι κωδικοί 089-090 «Ποσό διατροφής που καταβάλλει ο ένας
σύζυγος στον άλλο» και οι κωδικοί 057-058 «Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων κ.λπ. σε νοσοκομεία κ.λπ.». Οι λοιπές δαπάνες είναι οι ίδιες και έχουν ως εξής:

Οι δαπάνες που μειώνουν τον φόρο είναι:

Κωδικοί 051-052 Εξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και
φαρμακευτικής περίθαλψης.
Στους παραπάνω κωδικούς αναγράφονται τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή
συνολικά για ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη δική σας ή των προσώπων που μένουν μαζί σας
και σας βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από
ασφαλιστικά ταμεία ή και ασφαλιστικές εταιρείες.
Στους παραπάνω κωδικούς καταχωρούνται:
α) Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά
κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,
β) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες
που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,
γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά,
δ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την
παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε
νοσοκομείο ή κλινική ή κατ’ οίκον,
ε) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με
τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων τα οποία
είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού,
στ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων
με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό
(40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ ή της ΑΣΥΕ, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),
ζ) η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύματα ή οργανισμούς που
καταβάλλονται για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του
ΚΕΠΑ ή της ΑΣΥΕ, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και
απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το
ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και
η) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπά-
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νης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

Ποσοστό 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης, εφόσον υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογουμένου. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ για τον κάθε
φορολογούμενο.
Επισημαίνεται ότι το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνει τον φόρο μόνο εφόσον
έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση. Υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και μερίζεται μεταξύ των
συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός. Διευκρινίζεται ότι ο επιμερισμός των ιατρικών δαπανών γίνεται μόνο αν δηλώνεται και από τους δύο συζύγους
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Κωδικοί 059-060 Δωρεές χρηματικών ποσών άρθρ. 19
του ΚΦΕ
Εδώ θα αναγραφούν τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

Ποσοστό 10% από τον φόρο από την παραπάνω δαπάνη,
εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν το ποσό των εκατό ευρώ
(100 €).
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών των κωδ.
059-060 επί του οποίου υπολογίζεται μείωση δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσοστό 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
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λιτιστικές χορηγίες του Ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16Α) στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’
βαθμού, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται κάθε φορά, καθώς και τα Nομικά Πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις
αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ.,
που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

Αφαιρείται όλο το ποσό της δαπάνης αυτής και μέχρι του
ποσοστού 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματός σας.

Κωδικοί 077-078 Μισθώματα επιχειρήσεων τριτογενούς
τομέα (παρ. Β2, άρθρ. 43 και 44 Ν. 4030/2011)
Συμπληρώνετε το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβάλατε το 2014 για ατομική επιχείρηση τριτογενούς τομέα που είναι εγκατεστημένη σε κτίριο της περιοχής «Γεράνι» ή «Μεταξουργείο», το οποίο εκπίπτει από τον φόρο
σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β2 των άρθρων 43
και 44 του Ν. 4030/2011.
Κωδικοί 663-664 Ποσό επένδυσης για κινηματογραφικές
ταινίες (παρ. 9 άρθρ. 73 Ν. 3842/2010)
Συμπληρώνετε το συνολικό ποσό που επενδύσατε το 2014
στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους,
με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα
(παρ. 9 άρθρ. 73 Ν. 3842/2010).
Κωδικοί 033-036 Εμπίπτετε στις διατάξεις των περιπτώ-

Ποσοστό 20% από τη δωρεά αφαιρείται από τον φόρο.

σεων α ή β της παρ. 9 του άρθρου 73 Ν. 3842/2010
Επιλέξτε το γράμμα «α» αν δεν δραστηριοποιείστε επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα ή δεν είστε μέτοχος
Α.Ε. ή ΕΠΕ ή μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα. Στην περίπτωση αυτή, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της επένδυσης αυτής θα αφαιρεθεί από το εισόδημά σας. Επιλέξτε
το γράμμα «β» αν δραστηριοποιείστε επαγγελματικά στον
οπτικοακουστικό τομέα ή είστε μέτοχος Α.Ε. ή ΕΠΕ ή μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον
οπτικοακουστικό τομέα. Στην περίπτωση αυτή, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της επένδυσης αυτής θα αφαιρεθεί
από το εισόδημά σας.

Κωδικοί 061-062 Πολιτιστικές χορηγίες του Ν.
3525/2007
Αναγράφονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε για πο-

ΠρόςόΧη: Οι κωδικοί 663-664 και 033-036 συμπληρώνονται
μόνο από ιδιώτες μη επιτηδευματίες και όχι από ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Κωδικοί 075-076 Δωρεές χρηματικών ποσών στον λογ/
σμό αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του δημόσιου χρέους
Αναγράφονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω
δωρεάς είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων
στον «Λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημόσιου χρέους», με κωδικό αριθμό 26132462, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
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ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ,
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
(ΚΩΔ. 051-052)

α) Εξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις:
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών, η οποία εκδίδεται από
τον ιατρό, τον οδοντίατρο ή το πρόσωπο που παρέχει τις
ιατρικές υπηρεσίες εν γένει (φυσικοθεραπευτή, λογοθεραπευτή κ.λπ.) κατά την είσπραξη της αμοιβής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Ειδικά για την αναγνώριση της δαπάνης για φυσικοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία, παροχή υπηρεσιών από ψυχολόγο κ.λπ., απαιτείται και σχετική γνωμοδότηση και παραπομπή από τον θεράποντα ιατρό (ή από
το νοσοκομείο).
β) Εξοδα νοσηλείας:
Προκειμένου για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές:
■ Απόδειξη λιανικών συναλλαγών της κλινικής, από την
οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία
του ασθενούς. Για την έκδοση αυτής της απόδειξης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών, όπως ισχύουν κάθε
φορά.
• Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενούς και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
Προκειμένου για νοσήλια σε κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα:
■ Το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό κατά τις διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών,
όπως ισχύουν κάθε φορά, από το οποίο να προκύπτει το
ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία του ασθενούς.
■ Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος
για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενούς και το ποσό των
εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
Στις πιο πάνω υποπεριπτώσεις, όταν στα οικεία εκδοθέντα παραστατικά βάσει του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών αναγράφεται ο χρόνος της νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδα αυτής (κατά είδος εξόδου),
δεν απαιτείται η πιο πάνω αναφερθείσα ιδιαίτερη βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος ή της ιδιωτικής κλινικής.
γ) Εξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης:
Για την αναγνώριση της δαπάνης για την αγορά φαρμάκων
και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών, όπως
ισχύουν κάθε φορά, η οποία εκδίδεται από τα φαρμακεία.
Ειδικά για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που προμηθεύεται ο φορολογούμενος, απαιτείται και η προσκόμιση
αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης.
Στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη φαρμακευτικής
περίθαλψης αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής
περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην περίπτωση β.
δ) Εξοδα για την απασχόληση νοσηλευτή/τριας:
■ Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο
ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσηλευτή/τριας, λόγω της σοβαρότητας της νόσου.
■ Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που
πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσηλευτής/τρια, στην οποία
πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του, το όνομα
του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής
υπηρεσιών, υπογεγραμμένη από το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες.
ε) Εξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων που
εδρεύουν στην Ελλάδα:
■ Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται από
την επιχείρηση που εισπράττει την αμοιβή, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών, όπως ισχύουν κάθε φορά.
■ Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου
της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης
του προσώπου που κατέβαλε ή για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, καθώς και το ποσό αυτής κατά κατηγορία
δαπάνης.
στ) Εξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα
του ασθενούς και αντικατάστασης μελών του σώματός του
με τεχνητά:
Στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη αποτελεί μέρος
των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα
δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην περίπτωση β.
Εάν ο ίδιος ο ασθενής προμηθεύεται τα όργανα ή τα τεχνητά μέλη από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη
λιανικής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών και στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται το όνομα
του αγοραστή και το είδος του πωληθέντος αντικειμένου.
Εν προκειμένω, απαιτείται και η συνυποβολή βεβαίωσης
του θεράποντος ιατρού ή του νοσοκομείου ή της κλινικής
όπου έγινε η αντικατάσταση ή η τοποθέτηση του τεχνη-
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τού μέλους ή οργάνου στο σώμα του ασθενούς, από την
οποία να προκύπτει ότι τα αναφερόμενα στην πιο πάνω
απόδειξη λιανικής χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία.
Επίσης, σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών
επαφής ή ακουστικών βαρηκοΐας, εκτός από την απόδειξη που προβλέπει ο ΚΦΑΣ, απαιτείται και σχετική βεβαίωση-συνταγή του θεράποντος ιατρού.
ζ) Ειδικές δαπάνες περίθαλψης τέκνων με αναπηρία:
■ Το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών, όπως
ισχύουν κάθε φορά, από το οποίο να προκύπτει το ποσό
της δαπάνης για την περίθαλψη των τέκνων με αναπηρία.
■ Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου
της ειδικής σχολής ή του ειδικού ιδρύματος ή του οργανισμού από την οποία να προκύπτει η πάθηση του τέκνου
του υπόχρεου, ο ακριβής χρόνος της φοίτησης ή της περίθαλψης του τέκνου με αναπηρία για το οποίο καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και το ποσό αυτής, αναλυτικά, κατά
κατηγορία δαπάνης.
■ Στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το ετήσιο
φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του τέκνου
δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €.
η) Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή: Προκειμένου για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
που καταβάλλονται στην αλλοδαπή, απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις, τα τιμολόγια και τα αποδεικτικά είσπραξης των αλλοδαπών γιατρών ή νοσοκομείων ή κλινικών.
■ Εάν τα σχετικά αλλοδαπά δικαιολογητικά θεωρούνται,
από τη νομοθεσία του κράτους προέλευσης, δημόσια έγγραφα, απαιτείται να φέρουν επισημείωση της Σύμβασης
της Χάγης (σφραγίδα Apostille για δημόσια έγγραφα των
χωρών που υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή) ή προξενική
επικύρωση (για τις περιπτώσεις χωρών που δεν έχουν
προσχωρήσει στην εν λόγω σύμβαση) ή θεώρηση από
τον αρμόδιο Ελληνα πρόξενο (για τις χώρες για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντίρρηση για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης) ή κατά τα προβλεπόμενα
σε διεθνείς συνθήκες, εφόσον καλύπτουν τέτοιου είδους
δικαιολογητικά.
■ Εάν τα σχετικά δικαιολογητικά συνιστούν ιδιωτικά έγγραφα:
i) εάν τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης έχουν καταβληθεί σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), απαιτείται,
πλην της προσκόμισης των δικαιολογητικών αυτών, και
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φορολογουμέ-

νου ότι του παρασχέθηκαν οι συγκεκριμένες ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες από τον συγκεκριμένο γιατρό ή
νοσοκομείο ή κλινική του συγκεκριμένου κράτους και ότι
κατέβαλε σε αυτούς τα ποσά που αναγράφονται στα συνημμένα δικαιολογητικά.
ii) εάν τα έξοδα αυτά έχουν καταβληθεί σε άλλες χώρες του
εξωτερικού και εφόσον τα σχετικά δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, τιμολόγια και αποδεικτικά είσπραξης των αλλοδαπών γιατρών ή νοσοκομείων ή κλινικών) έχουν θεωρηθεί
από δημόσια Αρχή του κράτους προέλευσης, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία του συγκεκριμένου κράτους, απαιτείται να φέρουν είτε τη σφραγίδα Apostille είτε
προξενική θεώρηση είτε θεώρηση από τον αρμόδιο Ελληνα πρόξενο, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα για τα δημόσια έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια διαδικασία,
ο φορολογούμενος θα πρέπει να συνυποβάλει, πλην των
σχετικών δικαιολογητικών, και υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 κατά τα ανωτέρω οριζόμενα για τα ιδιωτικά έγγραφα στις χώρες της Ε.Ε. / του ΕΟΧ. Επιπλέον, στην εν
λόγω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ρητά
από τον φορολογούμενο ότι δεν υφίσταται σχετική διαδικασία στο αλλοδαπό κράτος για τη θεώρηση των προσκομιζόμενων εγγράφων από δημόσια Αρχή.
Ολα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα νόμιμα.
■ Σε περίπτωση που οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καταβάλλονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται
στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική
επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού
της οικείας δαπάνης, για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού της δαπάνης, με το οποίο επιβαρύνθηκε πραγματικά ο
ίδιος ο φορολογούμενος, προκειμένου να είναι δυνατή η
παροχή της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης, απαιτείται
σχετική βεβαίωση του εργοδότη, του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής επιχείρησης από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα:
1) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε
η δαπάνη
2) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά
3) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής
υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην οποία
αναγράφεται το ποσό της δαπάνης
4) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση
5) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.
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ΔΩΡΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ
(ΚΩΔ. 059-060)

Για την απόδειξη της καταβολής των δωρεών χρηματικών
ποσών του άρθρου 19 του ΚΦΕ, απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
■ Γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το οποίο
εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα όπου υφίσταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου για τον σκοπό
αυτό και το οποίο θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του
δωρητή και του δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και
την υπογραφή του δωρητή, κατά περίπτωση.
■ Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου
εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτουν η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.
Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών με όρο, απαιτείται βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου
από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στον δωρεοδόχο.
Επισημαίνεται, αναφορικά με τις δωρεές που καταβάλλονται υπέρ των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα της ημεδαπής, ότι η ΔΟΥ του δωρητή, εφόσον
το κρίνει σκόπιμο, δύναται να ζητήσει από τον φορολογούμενο δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι
πληρούται ο μη κερδοσκοπικός-κοινωφελής σκοπός των
προσώπων αυτών που ορίζεται στο καταστατικό τους. Γενικότερα, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε, κατά την κρίση της, ενέργεια κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου,
π.χ. ενδεχόμενη συνεργασία με τη ΔΟΥ του δωρεοδόχου.
Αντίστοιχα, για την απόδειξη των δωρεών υπέρ αντίστοιχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα
άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, εάν από τα ως άνω
απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει ο μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής χαρακτήρας τους, απαιτείται βεβαίωση αυτών στην οποία να αναγράφεται ότι είναι νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν

κοινωφελή σκοπό. Ολα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω
προσώπων πρέπει να είναι μεταφρασμένα νόμιμα.

ΔΑΠΑΝΗ ΔΩΡΕΑΣ ΧΡΗΜατικων ΠΟΣΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
(ΚΩΔ. 075-076)

Για να αναγνωριστεί η δαπάνη αυτή, απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή
σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η κατάθεση έγινε για τον Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου Χρέους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ Ν. 3525/2007
(ΚΩΔ. 061-062)

Για την απόδειξη των χρηματικών ποσών της πολιτιστικής χορηγίας του Ν. 3525/2007 που αναγράφηκαν στους
κωδικούς αριθμούς 061-062, απαιτείται: α) επικυρωμένο
αντίγραφο της απόφασης του υπουργού Πολιτισμού με την
οποία χαρακτηρίζεται η απαιτούμενη από τον νόμο έγγραφη σύμβαση χορηγίας μεταξύ χορηγού και αποδέκτη της
χορηγίας ως πολιτιστική, β) σε περίπτωση χορηγίας χρηματικών ποσών, και τα πρωτότυπα αποδεικτικά καταβολής
των ποσών της χορηγίας και γ) σε περίπτωση χορηγίας σε
είδος ή άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, και την κοινή απόφαση
των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, για την εκτίμηση της αξίας τους, καθώς και τα αποδεικτικά παράδοσης της χορηγίας από τον χορηγό και παραλαβής της από τον αποδέκτη αυτής.
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Τα τεκμήρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα τεκμήρια Α. Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης
δαπανών διαβίωσης και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Οσον αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης (αντικειμενικές δαπάνες) για το φορολογικό έτος του 2014 δεν έχουμε καμία αλλαγή σε σχέση με πέρυσι. Αλλαγή, όμως, έχουμε στα
αντίστοιχα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τεκμήριο
αποτελούν ξανά από 1η/1/2014 η αγορά ακινήτων και η
ανέγερση οικοδομών, καθώς και η αγορά επιχειρήσεων,
εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικότερα.
Τα τεκμήρια, όπως ισχύουν για το φορολογικό έτος 2014,
είναι τα ακόλουθα:

1. Κύρια κατοικία
2. Δευτερεύουσες κατοικίες
3. Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.
4. Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου
5. Σκάφη αναψυχής μηχανοκίνητα, ιστιοφόρα κ.λπ. με χώρο
ενδιαίτησης
6. Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα
7. Εξωτερική-εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα)
8. Ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης
9. Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων, δάσκαλοι και λοιπό προσωπικό
10. Ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη

1. Κύρια κατοικία

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης
ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας υπολογίζεται κλιμακωτά, με βάση
την επιφάνειά της, ως ακολούθως:

Τετραγωνικά μέτρα

Ποσό τεκμηρίου
ανά τ.μ.

Ποσό τεκμηρίου ανά τ.μ.
για τιμή ζώνης
από 2.800 έως 4.999 €

Ποσό τεκμηρίου ανά τ.μ.
για τιμή ζώνης
από 5.000 € και άνω

Μέχρι 80
Από 81 μέχρι 120
Από 121 μέχρι 200
Από 201 μέχρι 300
Από 301 και άνω

40€
65€
110€
200€
400€

56€
91€
154€
280€
560€

68€
110,5€
187€
340€
680€

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των
βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40
ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της
επιφάνειας. Οταν η κύρια κατοικία είναι μονοκατοικία, τότε
τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με ποσοστό 20%. Ως
βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται
ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην

ίδια οικοδομή, ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων και το κλιμακοστάσιο, εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται
σε λειτουργική ενότητα με αυτήν και δεν είναι κοινόχρηστοι.
Αν η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος,
τα ετήσια ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης θα
επιμερίζονται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση.
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Τι θεωρείται μονοκατοικία
Μονοκατοικία είναι το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία
μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λπ., η οποία μπορεί να είναι σε όροφο ή
σε περισσότερους ορόφους (μεζονέτα) και δεν εφάπτεται με
άλλο κτίσμα είτε οριζόντια είτε κάθετα.
Οι περιπτώσεις που δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες είναι:
1. Το ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο
ισόγειο.
2. Η διώροφη οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και κατοικία
σε 1ο όροφο.
3. Η ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή
με άλλη μονοκατοικία.
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Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
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 φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (π.χ., λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το 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.

2. Δευτερεύουσα κατοικία

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μίας ή περισσότερων ιδιοκατοικούμενων
ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2)
της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται με βάση τα τεκμήρια στην περίπτωση της κύριας κατοικίας.

Τετραγωνικά μέτρα

Ποσό τεκμηρίου
ανά τ.μ.

Ποσό τεκμηρίου ανά τ.μ.
για τιμή ζώνης
από 2.800 έως 4.999 €

Ποσό τεκμηρίου ανά τ.μ.
για τιμή ζώνης
από 5.000 € και άνω

Μέχρι 80
Από 81 μέχρι 120
Από 121 μέχρι 200
Από 201 μέχρι 300
Από 301 και άνω

20€
32,5€
55€
100€
200€

28€
45,5€
78,4€
140€
280€

34€
55,25€
93,5€
170€
340€

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ή οι άλλες αποτελούν τις λοιπές δευτερεύουσες.

Αν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική κατοικία και μία ή
περισσότερες εξοχικές δευτερεύουσες κατοικίες, ως πρώτη δευτερεύουσα λαμβάνεται η μη εξοχική και η άλλη ή οι
άλλες θεωρούνται λοιπές δευτερεύουσες.
Αν υπάρχουν περισσότερες δευτερεύουσες μη εξοχικές, η
μία από αυτές αποτελεί την πρώτη δευτερεύουσα και η άλλη

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα διαμερίσματα του
ίδιου ή διαφορετικού ορόφου, που συνορεύουν, έχουν συνενωθεί λειτουργικά, χωρίς τη σύσταση συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη συνένωσή τους, το άθροισμα των
επιφανειών τους θεωρείται ως μία κατοικία, κύρια ή δευτερεύουσα αντίστοιχα, ανάλογα με τη χρήση τους.
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3. Αυτοκίνητα

Τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης έχουν ως εξής:

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ	ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ (€)	ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ (€)

1.000
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500

4.000
4.000
4.600
5.200
5.800
6.400
7.000
7.600
8.200
8.800
9.700
10.600
11.500
12.400
13.300
14.200
15.100
16.000
16.900
17.800
19.000
20.200
21.400
22.600
23.800

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ (€)

2.800
2.800
3.200
3.640
4.060
4.480
4.900
5.320
5.740
6.160
6.790
7.420
8.050
8.680
9.310
9.940
10.570
11.200
11.830
12.460
13.300
14.140
14.980
15.280
16.660

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τα αυτοκίνητα μικτής χρήσης καθώς και τα αυτοκίνητα τύπου τζιπ.

2.000
2.000
2.300
2.600
2.900
3.200
3.500
3.800
4.100
4.400
4.850
5.300
5.750
6.200
6.650
7.100
7.550
8.000
8.450
8.900
9.500
10.100
10.700
11.300
11.900
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■ Στις περιπτώσεις που έχουμε ενοικίαση αυτοκινήτου ή
χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου ΕΙΧ, τότε το τεκμήριο
βαρύνει τον μισθωτή τους για το χρονικό διάστημα που το
χρησιμοποίησε.
Οσον αφορά τα ΕΙΧ που έχουν οι εταιρείες στην κατοχή τους,
το τεκμήριο βαρύνει:
■ Για τις Ανώνυμες Εταιρείες: τους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους, τους εντεταλμένους συμβούλους και
διοικητές.
■ Για τις ΕΠΕ: τους εταίρους, διαχειριστές.
■ Για τις Ο.Ε.: τους εταίρους που συμμετέχουν.
■ Για τις Ε.Ε.: τους ομόρρυθμους εταίρους.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται:
■ Για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από
διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει
τέτοιο πιστοποιητικό.
■ Για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι
ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα
τοις εκατό (60%). Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης

ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται
εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας
Αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν
κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με
τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.
■ Αν το αυτοκίνητο αγοράσθηκε ή πουλήθηκε ή τέθηκε σε
ακινησία ή καταστράφηκε τελείως μέσα στο έτος 2014, από
την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που αντιστοιχεί σ’ αυτό
λαμβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες της κυριότητας ή της κατοχής ή της κυκλοφορίας του. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) μέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
Το ποσό που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό θα το
γράψετε δίπλα στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό. Για την απόδειξη της ακινησίας ο φορολογούμενος πρέπει μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτους να υποβάλλει και
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο μεικτής χρήσης ή το αυτοκίνητο τύπου τζιπ, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο παιδί, υπολογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα
που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα ή, αν αυτός χάσει τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα και, κατά συνέπεια, η υπόψη
δαπάνη πρέπει να αναγράφεται στους κωδικούς 851-858,
κατά περίπτωση.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2015

32

ΤεκΜΗρια φορολογικου
εΤουσ 2014

4. Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή μηχανοκίνητων σκαφών
ανοικτού τύπου, ταχύπλοων και μη, ορίζεται ως εξής:

μηΚός ςΚαΦόυς

Μέχρι 5 μέτρα
6 μέτρα
7 μέτρα
8 μέτρα
Για κάθε επιπλέον μέτρο

ετηςία αντίΚείμενίΚη δαΠανη

4.000€
6.000€
8.000€
10.000€
Αύξηση κατά 2.000€

Επίσης, τα ποσά της περίπτωσης αυτής μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα πλοία αναψυχής που
έχουν κατασκευαστεί 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 δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα έτη (10) από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη.
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5. σκάφη αναψυχής μηχανοκίνητα, ιστιοφόρα κ.λπ. με χώρο ενδιαίτησης

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων ή μικτών
σκαφών με χώρο ενδιαίτησης ορίζεται ως εξής:
α) Για τα ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, 12.000 ευρώ.
β) Για τα πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους
προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
γ) Για τα πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα ολικού μήκους
προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
δ) Για τα πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα ολικού μήκους
15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
ε) Για τα πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα ολικού μήκους
22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
στ) Για τα πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα ολικού μήκους
30.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
ζ) Για τα πάνω από 22 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται
50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δε-

καπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα έτη (10) από το
έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις
εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από
δέκα έτη.
Επίσης, αναγνωρίζεται πλέον η ακινησία για τα σκάφη
αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.
Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βεβαίωση της αρμόδιας λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή
συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του
έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτήν.
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6. αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα
Η αντικειμενική δαπάνη για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και
ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της
συζύγου ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους
βαρύνουν υπολογίζεται ως εξής:
α) Για ανεμόπτερα, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ
(8.000).
β) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και
στροβιλο-ελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των
εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000) για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που
προσαυξάνεται με το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500)
για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.
γ) Για αεροσκάφη αερο-προωθούμενα (jet) στο ποσό των
διακοσίων ευρώ (200) για κάθε λίμπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’, εκτός της ακινησίας και παλαιότητας,
εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

7. πισίνες εξωτερικές-εσωτερικές

Tα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν για τον κάτοχο πισίνας έχουν ως κάτωθι:

Επιφάνεια πισίνας (τ.μ.)

Εξωτερική

Εσωτερική

Μέχρι 60
Άνω των 60

160 €/τ.μ.
320 €/τ.μ.

320 €/τ.μ.
640 €/τ.μ.

Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε
συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων με
βάση τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος στο οικόπεδο.

8. ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης
και μέσης εκπαίδευσης

Για τον προσδιορισμό της ετήσιας 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.
Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων όπου άλλος γονέας βαρύνεται με τα τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις
δαπάνες αυτές. Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων απαιτείται η απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το
ποσό της αμοιβής.

9. οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων,
δάσκαλοι και λοιπό προσωπικό

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό ορίζεται με βάση τα νέα τεκμήρια στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών, όπως αυτό προσδιορίζεται
από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία
εργαζομένων.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος
απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο.

10. ελάχιστο ποσό διαβίωσης

Το τεκμήριο για το ελάχιστο ποσό διαβίωσης ορίζεται ετησίως στα 3.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ορίζεται στα 5.000
ευρώ. Τα παραπάνω ποσά προστίθενται στις λοιπές αντικειμενικές δαπάνες.
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ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2014

Β. Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων (πόθεν έσχες)
Ως τεκμήριο του φορολογουμένου, της συζύγου του και των
προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά
ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:
■ Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή
τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και
λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών.
■ Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα
που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000) (πίνακες, κοσμήματα κ.λπ.).
■ Αγορά ή χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης.
Ως τεκμαρτό ποσό δαπάνης λαμβάνεται το συνολικό ποσό της
αξίας αγοράς και θα προστεθούν τα ποσά του φόρου μεταβίβασης ακινήτου, τα συμβολαιογραφικά έξοδα και λοιποί φόροι.
Ως χρόνος για να λογιστεί η δαπάνη λαμβάνεται ο χρόνος της
σύνταξης του συμβολαίου εάν καταβληθεί όλο το τίμημα, σε
διαφορετική περίπτωση το ποσό της δαπάνης κατανέμεται στα
έτη που εξοφλείται.
■ Η αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων.
Παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και περιπτώσεις όπως αύξηση και σύσταση κεφαλαίου των επιχειρήσεων που λειτουργούν
ατομικώς, ή με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμης, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής, κοινωνίας, κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας.
Επίσης, περιλαμβάνονται και τα ποσά που καταβάλλονται για
την αγορά χρεογράφων γενικότερα. Στην έννοια των χρεογράφων περιλαμβάνονται και οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια
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 τις αγορές.
(Για την αγορά μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά απαιτούνται ως δικαιολογητικά τα πινάκια αγοράς και για
αγορά μετοχών μη εισηγμένων απαιτούνται τα ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς).
■ Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.
■ Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα
τριακόσια ευρώ (300), εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά

ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό Προϋπολογισμό.
■ 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.

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης μπορεί
να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου
και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υποχρέων, οι
οποίοι:
α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις.
β) είναι φυλακισμένοι
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας
ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής
στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους, με την προϋπόθεση ότι
οι τελευταίοι έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές
στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά
τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά
του πατέρα ή της μητέρας τους
ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για
λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη
από την αντικειμενική.
Οταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη
δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη
των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την
ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου
και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην
οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
Στις πιο πάνω α’ και ε’ περιπτώσεις η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται
υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες
των τέκνων, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται
σε εκείνον τον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.
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Εντυπο Ε2

(Εισοδήματα από ενοίκια)

Ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά
με τα εισοδήματα από ακίνητα
Τι θεωρείται εισόδημα από ακίνητα;

Το εισόδημα σε χρήμα ή είδος που προκύπτει από
την εκμίσθωση ή την ιδιόχρηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων.
Συγκεκριμένα, το εισόδημα από:
■ Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των
κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.
■ Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς
και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή,
όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι
πηγές και τα φρέατα.
■ Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.
■ Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.

Τι ισχύει με τη δωρεάν παραχώρηση;

Το εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση προκύπτει
ως ποσό του 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν υπάγεται σε φόρο.

Ποιες δαπάνες εκπίπτουν από το ακαθάριστο
εισόδημα από ακίνητα;

Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση δικαιούται να εκπέσει από το εισόδημα
αυτό ποσοστό 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος για δαπάνες που πραγματοποίησε για επισκευή
και συντήρηση. Η έκπτωση αυτή διενεργείται για
όλα τα ακίνητα που αποφέρουν φορολογητέο ει-

σόδημα. Αυτονόητο είναι ότι δεν διενεργείται η έκπτωση των δαπανών για ακίνητα που δεν αποφέρουν εισόδημα, π.χ. κενά.
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά
έργα και έργα αποξήρανσης (κωδ. 159-160) εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών.

Τι ισχύει με την εκχώρηση των μισθωμάτων
στο Δημόσιο;

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι αρμόδιες ΔΟΥ
δεν δέχονταν την εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο για τον λόγο ότι υπήρχε κενό μεταξύ των νόμων. Με τη θέσπιση του Ν. 4328/2015 ισχύει ξανά
η εκχώρηση μισθωμάτων αναδρομικά από την
1/1/2014.

Τι ισχύει με τα κενά ακίνητα;

Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη
διαβίωσης στις περιπτώσεις κενών κατοικιών.
Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές
για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντιγράφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου
που να αποδεικνύει ότι το ακίνητο ήταν κενό για
το διάστημα αυτό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε2

Για τη συμπλήρωση της στήλης 4 θα γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου
Ε9:
Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων Δ.Χ., Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική
Εγκατάσταση, Αλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Αλλη Χρήση.
Αντίστοιχη επιλογή θα γίνεται σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης.
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Οι στήλες 13, 14, 15 και 16 συμπληρώνονται με το
ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί
στον υπόχρεο κατά κατηγορία, όπως εμφανίζεται
στους τίτλους των στηλών.
Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των
ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα
από τη λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που
το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση),
από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κ.λπ.) και ανεξάρτητα από το αν
από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες,
χώροι στάθμευσης κ.λπ.).
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο
στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από την κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».
Στη στήλη 17 συμπληρώνονται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου, όπως
αυτά προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση των στηλών 13, 14, 15 και 16.
Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών
στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
Ως αύξων αριθμός του πίνακα Ι
«Εκμισθούμενα κ.τ.λ. Ακίνητα»
των «Συμπληρωματικών Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας» αναγράφεται ο αύξων αριθμός του
πίνακα της 1ης σελίδας.
Στην «Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων» δηλώνεται και η ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων
ανήλικων τέκνων από
τον υπόχρεο γονέα. Τα
ακίνητα αυτά συμπληρώνονται και στον πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας του εντύπου.
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ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ΚΦΕ, στην Ελλάδα φο- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ρολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην
Ελλάδα.
Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες συνολικά
μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται
ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.
Η διαδικασία για τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού ορίζεται παρακάτω.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης (κατάθεση εντύπων Μ0Μ1-Μ7 και έγγραφη δήλωση για τον φορολογικό εκπρόσωπο) ορίζεται ως η τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που
ακολουθεί. Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής ήταν η τελευταία εργάσιμη του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαΐου 2015.

ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στη
ΔΟΥ είναι:
■ Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια
φορολογική Αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι
φορολογικοί κάτοικοι του κράτους αυτού ή, διαφορετικά,
αίτηση για την εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο
κράτος ή αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματός τους.
■ Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση
των παραπάνω, απαιτείται βεβαίωση από οποιανδήποτε
άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη Αρχή,
με την οποία να αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν
στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα
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του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί, π.χ. για το φορολογικό
έτος 2014 μέχρι τη 10η/9/2015.
Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε τέτοια περίπτωση, ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας και η προθεσμία
είναι μέχρι τη λήξη του επόμενου έτους. Π.χ. για το φορολογικό έτος 2014 θα μπορεί να υποβάλει δήλωση έως τις
31/12/2015 χωρίς επιβολή προστίμου, εφόσον έχει καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτησή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν ο φορολογούμενος υποβάλει την αίτηση (Μ0,
Μ1 και Μ7) και προσκομίσει εκπρόθεσμα τα λοιπά δικαιολογητικά ή δεν τα προσκομίσει καθόλου και δεν υποβάλει
φορολογική δήλωση έως την καταληκτική ημερομηνία της
30ής/6/2015, τότε η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και
επιβάλλεται πρόστιμο.

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ο κάτοικος εξωτερικού εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας. Εάν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει εισόδημα στην Ελλάδα
και υπάρχει μια δευτερεύουσα κατοικία μόνο,
τότε δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης.
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ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
Μετά την υποβολή της δήλωσης, η αρμόδια υπηρεσία θα
πραγματοποιήσει την εκκαθάριση και θα εκδώσει τις Πράξεις
Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου. Οι φορολογούμενοι, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους μέσω
του Τaxisnet, θα μπορούν να εκτυπώνουν την Πράξη Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου. Επίσης, θα
μπορούν να εκτυπώνουν και την ταυτότητα πληρωμής για
την τρέχουσα δόση κάθε μήνα.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες, διμηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής, όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, ως ημερομηνία λήξης
της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, του επόμενου
μήνα, δηλαδή η ημερομηνία της πρώτης δόσης θα είναι η
31η/7/2015.
Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από τη λήξη της υποβολής, δηλαδή στις 30/9/2015, και η τρίτη δόση καταβάλλεται έως και
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη
της υποβολής, δηλαδή στις 30/11/2015.
Οταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 1,5%.
Να σημειωθεί ότι δεν βεβαιώνεται με το εκκαθαριστικό
ποσό που οφείλεται εάν δεν υπερβαίνει τα τριάντα ευρώ
(30€) αθροιστικά για τον φορολογούμενο και τη σύζυγο. Επίσης, δεν επιστρέφεται ποσό μικρότερο των πέντε
ευρώ (5€), αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ

Επιστροφή φόρου που τυχόν προκύψει μπορεί να γίνει μέσω
τραπεζικών λογαριασμών με τους εξής τρόπους:
1) Επιστροφή μέσω λογαριασμού καταθέσεων του δικαιούχου
Γι’ αυτό τον λόγο είναι υποχρεωτική η αναγραφή της τράπεζας και του λογαριασμού ΙΒΑΝ στον πίνακα 11 του εντύπου Ε1.
2) Επιστροφή με καταβολή μετρητών στους δικαιούχους από
τις τράπεζες.
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αναλΩσΗ
κεφαλαιου

ενα από τα σημαντικότερα και ταυτόχρονα
σύνθετα ζητήματα που απασχολούν τους
φορολογουμένους και τις ελεγκτικές αρχές
είναι η κάλυψη των τεκμηρίων με την
ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών
Τα τελευταία χρόνια πολλοί φορολογούμενοι θα πρέπει να κάνουν χρήση της ανάλωσης κεφαλαίου, καθώς μπορεί τα εισοδήματα να έχουν συρρικνωθεί, εξαιτίας της
βαθιάς κρίσης, αλλά τα τεκμήρια συνεχίζουν να υπάρχουν, και μάλιστα είναι ιδιαίτερα «τσουχτερά», με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, τα τεκμήρια και οι αγορές
να υπερκαλύπτουν τα εισοδήματα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στις προηγούμενες χρονιές για να μπορέσουν να καλύψουν, εάν φυσικά μπορούν, τη διαφορά
που θα προκύψει μεταξύ των τεκμηρίων και
του δηλωθέντος εισοδήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, τα τεκμήρια θα επηρεάσουν
προς τα πάνω τον φόρο που θα πρέπει να
πληρωθεί.
Συγκεκριμένα, για να υπολογιστούν τα κεφάλαια των προηγούμενων ετών, οι φορολογούμενοι, ανατρέχοντας στο αρχείο των
προηγούμενων δηλώσεών τους, ουσιαστικά θα πρέπει να υπολογίσουν «έσοδα» μείον «έξοδα» (έσοδα- έξοδα) για κάθε χρονιά.
Στο τέλος θα μείνει το καθαρό κεφάλαιο
(εάν βέβαια υπάρχει), το οποίο θα μπορούν
να το χρησιμοποιήσουν ως διαθέσιμο κεφάλαιο είτε για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης είτε για την κάλυψη κάποιας αγοράς.
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ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε:
■ Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί για την ανάλωση κεφαλαίου όσα από τα προηγούμενα έτη θέλει χωρίς
περιορισμό.
■ Τα χρόνια που θα επικαλεστεί πρέπει να είναι συνεχόμενα.
■ Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος επικαλεστεί παλαιότερα εισοδήματα που δεν έχει συμπεριλάβει στις φορολογικές δηλώσεις των προηγουμένων ετών (π.χ., από πώληση μετοχών, από τόκους καταθέσεων), τότε ο ίδιος φέρει
το βάρος της απόδειξης.
■ Πλεονάζοντα κεφάλαια που έχει χρησιμοποιήσει ο φορολογούμενος για την κάλυψη των τεκμηρίων σε παλαιότερες
φορολογικές δηλώσεις του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, για τον ίδιο λόγο, στη φετινή φορολογική δήλωση.
■ Οσοι έχουν κωδικούς Taxisnet μπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (www.gsis.gr) και να εκτυπώσουν τις δηλώσεις Ε1 και τα εκκαθαριστικά από το οικονομικό έτος 2003
(χρήση 2002) και μετά.
■ Κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους εκπίπτουν οι δαπάνες που ορίζονται από τα άρθρα 31 και 32 του
ΚΦΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου. Προκειμένου, όμως, για τα οικονομικά
έτη 2010 (χρήση 2009) και 2009 (χρήση 2008), οι δαπάνες
των άρθρων 16 και 17 θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου των ετών αυτών μόνο εφόσον εμπίπτουν
στις διατάξεις περί εφαρμογής του τεκμηρίου.
■ Από την 1η/1/2010 προστίθεται στα τεκμήρια ελάχιστο
ποσό διαβίωσης ποσού 3.000 ευρώ για άγαμο και 5.000
ευρώ για τους συζύγους. Για τα έτη πριν από το 2010 αφαιρείται ποσό 2.900 ευρώ μόνο στην περίπτωση που δεν
υπάρχουν άλλα τεκμήρια διαβίωσης του άρθρου 16.
(Παρακάτω αναλύονται πρώτα τα «έσοδα» και αμέσως
μετά τα «έξοδα»)

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ
Τα ποσά που καλύπτουν την τεκμαρτή δαπάνη είναι όλα τα
εισοδήματα που έχουν δηλωθεί και φορολογηθεί (όπως εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, εισοδήματα από ακίνητα, κέρδη από ατομική επιχείρηση κ.λπ.).
Αλλα ποσά είναι:

Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τον φορολογούμενο ή τη σύζυγό του και απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο (τέτοια ποσά είναι, π.χ., οι τόκοι των καταθέσεων που αναγράφονται στη δήλωση εφόσον
έχει αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί).
Σε περίπτωση που υπάρχει κοινός τραπεζικός λογαριασμός
και υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνδικαιούχοι, τότε
το ποσό των τόκων μπορεί να επιμεριστεί ισομερώς στους
δικαιούχους του λογαριασμού. Με αυτό το ποσό των τόκων
μπορούν να καλυφθούν τεκμήρια για τη συγκεκριμένη χρονιά ή για μελλοντικά τεκμήρια. Τέλος, σε περίπτωση κοινών
λογαριασμών συζύγων όπου ο ένας από τους δύο απεβίωσε,
ο άλλος μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό των
τόκων για κάλυψη τεκμηρίων.
Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων (τέτοια ποσά είναι η πώληση των ακινήτων, η πώληση των αυτοκινήτων κ.λπ.).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να δηλωθούν αυτά τα ποσά είναι η πώληση να έχει πραγματοποιηθεί με την είσπραξη του
χρηματικού ποσού.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παραπάνω ποσά που θα επικαλεστεί ο φορολογούμενος θα πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό που
έχει καταβληθεί για την απόκτησή τους, εκτός αν πρόκειται για ποσό όπου έχου ενταχθεί μέσα στην ανάλωση και η
πώληση αλλά και η αγορά τους βάσει των δαπανών του άρθρου 17.
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ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΣΟΔΑ
Τα δάνεια που έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται
με έγγραφα στοιχεία

Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από δάνεια μπορούν
να μειώσουν την δαπάνη των τεκμηρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δάνειο να έχει ληφθεί εντός του έτους και,
αν καλύπτει δαπάνες του άρθρου 17, να έχει ληφθεί πριν
την πραγματοποίηση της δαπάνης. Το δάνειο αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμφωνα με αποφάσεις της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, όταν δηλώνεται ποσό δανείου για κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης, το ποσό πρέπει να είναι το ίδιο
με τη δαπάνη που καλύπτει ο φορολογούμενος. Επίσης, δεν
μπορεί να δικαιολογήσει ποσά δανείου που έχουν ληφθεί για
δαπάνες που δεν αποτελούν τεκμήριο (π.χ., δάνειο για αγορά περιουσιακού στοιχείου που η αντίστοιχη δαπάνη του δεν
αποτελεί τεκμήριο). Π.χ., δάνειο ποσού 100.000 ευρώ και
ανέγερση οικοδομής 50.000 ευρώ. Το ποσό που υπολείπεται από το δάνειο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάλωση του κεφαλαίου.

Κέρδη από παιχνίδια
Τα κέρδη από λαχεία και τυχερά παιχνίδια (π.χ., Στοίχημα
κ.λπ.) μπορεί να τα επικαλεστεί ο φορολογούμενος ως ποσό
που θα αυξήσει τα εισοδήματά του, αρκεί να έχει παρακρατηθεί
ο αναλογών φόρος. Τα κέρδη από καζίνο δεν αναγνωρίζονται.

Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικού ποσού
Ενα ποσό που μπορεί να μειώσει το τεκμήριο είναι η δωρεά ή
η γονική παροχή χρηματικού ποσού. Για να αναγνωριστεί το
παραπάνω ποσό, πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση του φόρου δωρεάς έως τις 31/12 κάθε έτους.

Εισαγωγή συναλλάγματος
Τα ποσά που προέρχονται από εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κά-

λυψη του τεκμηρίου, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους
στο εξωτερικό.
Για τη δικαιολόγηση της απόκτησης των εισαγόμενων χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, απαιτούνται επίσημα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η απόκτησή τους, π.χ., βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής Αρχής της αλλοδαπής κ.λπ.
Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για πρόσωπα:
α) Που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό.
β) Που είχαν διαμείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε δύο
(2) χρόνια από τη μετοικεσία τους.
γ) Που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια
στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου
συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά τον χρόνο που διέμεναν στην
αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε έναν (1) χρόνο από
τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να
έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή
για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που
αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή
των άρθρων 17 ή 19.

Τι ισχύει με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια
Βάσει του άρθρου 18 του Ν. 3842/2010, τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν κεφάλαια που έχουν στο εξωτερικό σε τραπεζικούς
λογαριασμούς στην Ελλάδα, τουλάχιστον για διάστημα ενός
έτους. Για τη μεταφορά των χρημάτων αυτών θα πληρωθεί φόρος 8%.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ποσά που αναφέρονται στους κωδικούς 783-784
καλύπτουν μόνο δαπάνες του άρθρου 17 και όχι τεκμήρια διαβίωσης.
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ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΞΟΔΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 16 & 17 ΤΟΥ Ν. 2238/1994
Α. ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

■ Τα οικονομικά έτη 1981-2003 η πρώτη κατοικία δεν έχει τεκμήριο.
■ Τα οικονομικά έτη 2004-2010 η πρώτη κατοικία δεν έχει τεκμήριο αν είναι μέχρι 200 τ.μ. Εάν ξεπερνά τα 200 τ.μ., τότε
έχει τεκμήριο το οποίο υπολογίζεται ως εξής (άρθρο 4 Ν. 3091/2002):
{ [ (Επιφάνεια Α’ κατοικίας) x (Τιμή Ζώνης) x (Διορθωτικός Συντελεστής) x (Συντελεστής Παλαιότητας) ] x 3,5% } x 2

Τιμή Ζώνης 	Διορθωτικός 		
ανά τ.μ. (Τ.Ζ.)	Συντελεστής (Δ.Σ.)
Εως 440 €
Από 441 έως 734 €
Από 735 έως 1.174 €
Πάνω από 1.175 €

1,10
1,20
1,30
1,40

Συντελεστής
Παλαιότητας (Σ.Π.)
1-5 χρόνια
6-10 χρόνια
11-15 χρόνια
16-20 χρόνια
21-25 χρόνια
Από 26 και πάνω

0,90
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60

Το οικονομικό έτος 2011 η πρώτη κατοικία έχει τεκμήριο από το
πρώτο τ.μ. και υπολογίζεται ως εξής (άρθρο 3 Ν. 3842/2010):
τ.μ.

€/τ.μ.

Εως 80
Από 81 έως 120
Από 121 έως 300
Από 301 και άνω
Ολοι οι βοηθητικοί χώροι

30
50
80
150
30

Από το οικονομικό έτος 2012 και μετά η πρώτη κατοικία έχει τεκμήριο
από το πρώτο τ.μ. και υπολογίζεται ως εξής (άρθρο 28 Ν. 3986/2011):
τ.μ.

€/τ.μ.

Εως 80
Από 81 έως 120
Από 121 έως 200
Από 201 έως 300
Πάνω από 301
Ολοι οι βοηθητικοί χώροι

40
65
110
200
400
40

Β. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
■ Τα οικονομικά έτη 1982-1994 έχει τεκμήριο αν είναι
πάνω από 150 τ.μ. (άρθρο 5 Ν. 1828/1989).
(Αντικειμενική αξία ακινήτου x 3,5%) x 2
■ Τα οικονομικά έτη 1995-1996 έχει τεκμήριο αν είναι
πάνω από 120 τ.μ. (άρθρο 12 Ν. 2214/1994).
■ Τα οικονομικά έτη 1997-2003 έχει τεκμήριο αν είναι
πάνω από 100 τ.μ. (άρθρο 9 Ν. 2459/1997).
■ Τα οικονομικά έτη 2004-2010 έχει τεκμήριο αν είναι
πάνω από 150 τ.μ. (άρθρο 4 Ν. 3091/2002).
■ Από το οικονομικό έτος 2011 και μετά έχει τεκμήριο από
το πρώτο τ.μ. (άρθρο 3 Ν. 3842/2010) και υπολογίζεται
όπως το τεκμήριο της κύριας κατοικίας μειωμένο κατά 50%.
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ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
εξοδα
Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

■ Τα οικονομικά έτη 2000-2010 τα επιβατικά έχουν τα παρακάτω τεκμήρια βάσει φορολογήσιμων ίππων:

Φορ/μοι ίπποι	Μέχρι και 5 έτη	Από 5 έως 10 έτη

Μέχρι 7
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22-23
24-25
26-27
Από 28 και πάνω

4.800,00 €
6.100,00 €
8.000,00 €
9.900,00 €
11.800,00 €
14.200,00 €
16.700,00 €
20.500,00 €
26.500,00 €
33.600,00 €
41.300,00 €
49.500,00 €
57.800,00 €
66.600,00 €
75.700,00 €
85.300,00 €
95.900,00 €
107.900,00 €
112.900,00 €

4.080,00 €
5.185,00 €
6.800,00 €
8.415,00 €
10.030,00 €
12.070,00 €
14.195,00 €
17.425,00 €
22.525,00 €
28.560,00 €
35.105,00 €
42.075,00 €
49.130,00 €
56.610,00 €
64.345,00 €
72.505,00 €
81.515,00 €
91.715,00 €
95.965,00 €

Πάνω από 10 έτη

3.600,00 €
4.575,00 €
6.000,00 €
7.425,00 €
8.850,00 €
10.650,00 €
12.525,00 €
15.375,00 €
19.875,00 €
25.200,00 €
30.975,00 €
37.125,00 €
43.350,00 €
49.950,00 €
56.775,00 €
63.975,00 €
71.925,00 €
80.925,00 €
84.675,00 €
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αναλΩσΗ
κεφαλαιου
εΞοΔα
■ το οικονομικό έτος 2011 τα επιβατικά έχουν τα παρακάτω τεκμήρια με βάση τα κυβικά:

Κυβικά

μέχρι και 5 έτη

από 5 έως 10 έτη

Πάνω από 10 έτη

700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.300,00 €
3.600,00 €
3.900,00 €
4.200,00 €
4.500,00 €
4.800,00 €
5.100,00 €
5.400,00 €
5.900,00 €
6.400,00 €
6.900,00 €
7.400,00 €
7.900,00 €
8.400,00 €
8.900,00 €
9.400,00 €
9.900,00 €
10.400,00 €

2.100,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €
2.100,00 €
2.310,00 €
2.520,00 €
2.730,00 €
2.940,00 €
3.150,00 €
3.360,00 €
3.570,00 €
3.780,00 €
4.130,00 €
4.480,00 €
4.830,00 €
5.180,00 €
5.530,00 €
5.880,00 €
6.230,00 €
6.580,00 €
6.930,00 €
7.280,00 €

1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.650,00 €
1.800,00 €
1.950,00 €
2.100,00 €
2.250,00 €
2.400,00 €
2.550,00 €
2.700,00 €
2.950,00 €
3.200,00 €
3.450,00 €
3.700,00 €
3.950,00 €
4.200,00 €
4.450,00 €
4.700,00 €
4.950,00 €
5.200,00 €

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα πλέον των 3.000 κυβικών προστίθενται 700 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
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■ από το οικονομικό έτος 2012 τα επιβατικά έχουν τα παρακάτω τεκμήρια με βάση τα κυβικά:

Κυβικά

μέχρι και 5 έτη

από 5 έως 10 έτη

Πάνω από 10 έτη

700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000

4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.600,00 €
5.200,00 €
5.800,00 €
6.400,00 €
7.000,00 €
7.600,00 €
8.200,00 €
8.800,00 €
9.700,00 €
10.600,00 €
11.500,00 €
12.400,00 €
13.300,00 €
14.200,00 €
15.100,00 €
16.000,00 €
16.900,00 €
17.800,00 €

2.800,00 €
2.800,00 €
2.800,00 €
2.800,00 €
2.800,00 €
2.800,00 €
3.220,00 €
3.640,00 €
4.060,00 €
4.480,00 €
4.900,00 €
5.320,00 €
5.740,00 €
6.160,00 €
6.790,00 €
7.420,00 €
8.050,00 €
8.680,00 €
9.310,00 €
9.940,00 €
10.570,00 €
11.200,00 €
11.830,00 €
12.460,00 €

2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.300,00 €
2.600,00 €
2.900,00 €
3.200,00 €
3.500,00 €
3.800,00 €
4.100,00 €
4.400,00 €
4.850,00 €
5.300,00 €
5.750,00 €
6.200,00 €
6.650,00 €
7.100,00 €
7.550,00 €
8.000,00 €
8.450,00 €
8.900,00 €

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα πλέον των 3.000 κυβικών προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

αΠαλλαγη: Για τα οικονομικά έτη 2009 και 2010 δεν υπολογίζεται τεκμήριο για αυτοκίνητα με εργοστασιακή αξία μικρότερη των 50.000,00 ευρώ (άρθρο 3 Ν. 3763/2009).
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ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
εξοδα

Δ. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
■ Από το οικονομικό έτος 2002-2003 τα σκάφη έχουν τα παρακάτω τεκμήρια.
Για μηχανοκίνητα ανοικτού τύπου μέχρι και τρία (3) μέτρα το τεκμήριο είναι 1.290,00 ευρώ και επιπλέον 640,00 ευρώ για
κάθε ένα (1) μέτρο πλέον των τριών (3). Για τα κλειστού τύπου με χώρο ενδιαίτησης και ιστιοφόρα τα τεκμήρια είναι τα εξής:

	Μήκος σκάφους	Μέχρι 5 έτη	Από 6 μέχρι 10 έτη

Μέχρι 8 μέτρα
Από 8 έως 10 μέτρα
Από 10 έως 12 μέτρα
Από 12 έως 14 μέτρα
Από 14 έως 16 μέτρα
Από 16 έως 18 μέτρα
Από 18 έως 20 μέτρα
Από 20 έως 22 μέτρα
Από 22 έως 24 μέτρα
Από 24 έως 26 μέτρα
Από 26 έως 28 μέτρα
Από 28 έως 30 μέτρα
Από 30 έως 32 μέτρα
Από 32 μέτρα και πάνω

10.500,00 €
19.000,00 €
27.800,00 €
37.200,00 €
47.500,00 €
58.900,00 €
72.100,00 €
87.400,00 €
105.000,00 €
125.000,00 €
147.900,00 €
174.000,00 €
203.600,00 €
227.700,00 €

9.450,00 €
17.100,00 €
25.020,00 €
33.480,00 €
42.750,00 €
53.010,00 €
64.890,00 €
78.660,00 €
94.500,00 €
112.500,00 €
133.110,00 €
156.600,00 €
183.240,00 €
204.930,00 €

Πάνω από 10 έτη

8.400,00 €
15.200,00 €
22.240,00 €
29.760,00 €
38.000,00 €
47.120,00 €
57.680,00 €
69.920,00 €
84.000,00 €
100.000,00 €
118.320,00 €
139.200,00 €
162.880,00 €
182.160,00 €
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ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
εξοδα

■ Τα οικονομικά έτη 2004-2010 τα σκάφη έχουν τα παρακάτω τεκμήρια.
Για μηχανοκίνητα ανοικτού τύπου μέχρι και τρία (3) μέτρα το τεκμήριο είναι 2.600,00 ευρώ και επιπλέον 1.300,00 ευρώ
για κάθε ένα (1) μέτρο πλέον των τριών (3).
Για τα κλειστού τύπου με χώρο ενδιαίτησης και ιστιοφόρα τα τεκμήρια είναι τα εξής:

	Μήκος σκάφους	Μέχρι 5 έτη	Από 6 μέχρι 10 έτη

Μέχρι 8 μέτρα
Από 8 έως 10 μέτρα
Από 10 έως 12 μέτρα
Από 12 έως 14 μέτρα
Από 14 έως 16 μέτρα
Από 16 έως 18 μέτρα
Από 18 έως 20 μέτρα
Από 20 έως 22 μέτρα
Από 22 έως 24 μέτρα
Από 24 έως 26 μέτρα
Από 26 έως 28 μέτρα
Από 28 έως 30 μέτρα
Από 30 έως 32 μέτρα
Από 32 μέτρα και πάνω

21.000,00 €
38.000,00 €
55.600,00 €
74.400,00 €
95.000,00 €
117.800,00 €
144.200,00 €
174.800,00 €
210.000,00 €
250.000,00 €
295.800,00 €
348.000,00 €
407.200,00 €
455.400,00 €

18.900,00 €
34.200,00 €
50.040,00 €
66.960,00 €
85.500,00 €
106.020,00 €
129.780,00 €
157.320,00 €
189.000,00 €
225.000,00 €
266.220,00 €
313.200,00 €
366.480,00 €
409.860,00 €

Πάνω από 10 έτη

16.800,00 €
30.400,00 €
44.480,00 €
59.520,00 €
76.000,00 €
94.240,00 €
115.360,00 €
139.840,00 €
168.000,00 €
200.000,00 €
236.640,00 €
278.400,00 €
325.760,00 €
364.320,00 €
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ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
εξοδα

■ Το οικονομικό έτος 2011 τα σκάφη έχουν τα παρακάτω τεκμήρια (άρθρο 3 Ν. 3842/2010).
Για μηχανοκίνητα ανοικτού τύπου μέχρι και πέντε (5) μέτρα το τεκμήριο είναι 3.000,00 ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε
(5) είναι 4.000,00 ευρώ.
Για τα κλειστού τύπου με χώρο ενδιαίτησης και ιστιοφόρα τα τεκμήρια είναι τα εξής:

	Μήκος σκάφους	Μέχρι 5 έτη	Από 6 μέχρι 10 έτη

Μέχρι 7 μέτρα
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

8.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
19.000,00 €
24.000,00 €
34.000,00 €
44.000,00 €
54.000,00 €
69.000,00 €
84.000,00 €
99.000,00 €
119.000,00 €
139.000,00 €
159.000,00 €
179.000,00 €

6.800,00 €
8.500,00 €
10.200,00 €
11.900,00 €
16.150,00 €
20.400,00 €
28.900,00 €
37.400,00 €
45.900,00 €
58.650,00 €
71.400,00 €
84.150,00 €
101.150,00 €
118.150,00 €
135.150,00 €
152.150,00 €

Πάνω από 10 έτη

5.600,00 €
7.000,00 €
8.400,00 €
9.800,00 €
13.300,00 €
16.800,00 €
23.800,00 €
30.800,00 €
37.800,00 €
48.300,00 €
58.800,00 €
69.300,00 €
83.300,00 €
97.300,00 €
111.300,00 €
125.300,00 €

Για σκάφη κλειστού τύπου με χώρο ενδιαίτησης για κάθε μέτρο πλέον των 22 μέτρων προστίθενται 35.000 ευρώ ανά μέτρο.
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ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
εξοδα

■ Από το οικονομικό έτος 2012 τα σκάφη έχουν τα παρακάτω τεκμήρια (άρθρο 28 Ν. 3986/2011)
Για μηχανοκίνητα ανοικτού τύπου μέχρι και πέντε (5) μέτρα το τεκμήριο είναι 4.000,00 ευρώ και επιπλέον 2.000,00 ευρώ
για κάθε ένα (1) μέτρο πλέον των πέντε (5).
Για τα κλειστού τύπου με χώρο ενδιαίτησης και ιστιοφόρα τα τεκμήρια είναι τα εξής:

Μήκος σκάφους	Μέχρι 5 έτη	Από 6 μέχρι 10 έτη

Μέχρι 7 μέτρα
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

12.000,00 €
15.000,00 €
18.000,00 €
21.000,00 €
28.500,00 €
36.000,00 €
51.000,00 €
66.000,00 €
81.000,00 €
103.500,00 €
126.000,00 €
148.500,00 €
178.500,00 €
208.500,00 €
238.500,00 €
268.500,00 €

10.200,00 €
12.750,00 €
15.300,00 €
17.850,00 €
24.225,00 €
30.600,00 €
43.350,00 €
56.100,00 €
68.850,00 €
87.975,00 €
107.100,00 €
126.225,00 €
151.725,00 €
177.225,00 €
202.725,00 €
228.225,00 €

Πάνω από 10 έτη

8.400,00 €
10.500,00 €
12.600,00 €
14.700,00 €
19.950,00 €
25.200,00 €
35.700,00 €
46.200,00 €
56.700,00 €
72.450,00 €
88.200,00 €
103.950,00 €
124.950,00 €
145.950,00 €
166.950,00 €
187.950,00 €

Για σκάφη κλειστού τύπου με χώρο ενδιαίτησης για κάθε μέτρο πλέον των 22 μέτρων προστίθενται 50.000 ευρώ ανά μέτρο.
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Ε. ΛΟΙΠΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

λοιπά τεκμήρια που πρέπει να ληφθούν
επίσης υπόψη είναι:
■ Τεκμήριο δεξαμενών κολύμβησης.
■ Τεκμήρια αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμόπτερων.
■ Αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.
■ Δίδακτρα σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης
(μόνο τα οικονομικά έτη 2011 και 2012).
■ Αμοιβές οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων και δασκάλων (μόνο τα οικονομικά έτη 2000-2003 και 20112012).

ΤεκΜΗρια αποκΤΗσΗσ
περιουσιακΩν σΤοιΧειΩν

Τεκμήριο, επίσης, αποτελούν τα ποσά που κατεβλήθησαν
για τις παρακάτω αγορές:
■ Αγορά ή ανέγερση ακινήτων.
■ Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων και ακινήτων.
■ Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση σκαφών ή πλοίων
αναψυχής και αεροσκαφών.
■ Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.
■ Δωρεές, χορηγίες ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.
■ Τοκοχρεολυτικές αποσβέσεις δανείων.
■ Αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικότερα.
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Ε9 - Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων
Προθεσμίες υποβολής

Με νομοθετική ρύθμιση ορίστηκε ότι για κάθε μεταβολή στοιχείων ακινήτων που πραγματοποιήθηκε για το 2014 η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής θα είναι η 30ή/6/2015. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται και οποιαδήποτε μεταβολή επήλθε σε ακίνητο
από την 1η/1/2015 έως και την 31η/5/2015.
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