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I.Πρόλογος 

Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούµε όπως αναφέρει και ο τίτλος του 

θέµατος µας, µε τις αλλαγές στην νοµοθεσία που έχει επιφέρει ο ν.3986/2011, πάνω 

στον τεκµαρτό υπολογισµό του εισοδήµατος. Θα προσπαθήσουµε, µε µια λεπτοµερής 

ανάλυση και έναν σχολιασµό, να κατανοήσουµε όλες τις νέες διατάξεις του 

ν.3986/2011, καθώς επίσης και παραθέτοντας πίνακες για την ακόµα καλύτερη 

κατανόηση του, όπως και αναλυτικά παραδείγµατα.     

 Ο ν.3986/2011(ΦΕΚ  Ά  152/1-7-2011) µε τίτλο  «Επείγοντα µέτρα 

εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», 

επέφερε σηµαντικές αλλαγές και στην φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 

Με τον παραπάνω νόµο, έγιναν τροποποιήσεις σε σχέση µε όσα είχαν θεσπιστεί µε 

τον  ν.3482/2010, όσον αφορά τις αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης.  

 Το εισόδηµα κάθε φορολογούµενου διακρίνεται σε δυο είδη, το πραγµατικό 

εισόδηµα και το τεκµαρτό. Πραγµατικό είναι το εισόδηµα που απόκτησε ο 

φορολογούµενος κατά την περίοδο για την οποία υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης 

και προσδιορίζεται βάση πραγµατικών στοιχείων, όπως οι βεβαιώσεις αποδοχών, οι 

τόκοι καταθέσεων, η πρόσοδος από ενοίκια ακινήτων και κάθε άλλο εισόδηµα, το 

οποίο προκύπτει από πραγµατικά στοιχεία, σε αντίθεση µε το  τεκµαρτό εισόδηµα 
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που προκύπτει από υπολογισµούς που γίνονται βάσει άλλων δεδοµένων, όπως είναι οι 

πραγµατοποιηθείσες δαπάνες , η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή ακόµα και 

η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου.      

 Με βάση τον ν.3842/2010, το εισόδηµα πλέον προσδιορίζεται αντικειµενικά 

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

προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν. Οι αντικειµενικές δαπάνες και 

υπηρεσίες διαβίωσης, αφορούν µόνο τα φυσικά πρόσωπα και όχι τις εταιρείες και τα 

λοιπά νοµικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα εµπίπτουν στις διατάξεις της 

φορολογικής νοµοθεσίας περί προσδιορισµού του εισοδήµατος µε βάση τις 

αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες ακόµη και αν δεν έχουν τυπικά φορολογητέο 

εισόδηµα, εντούτοις διατηρούν συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία. Με τις 

αντικειµενικές δαπάνες, προσδιορίζεται η δαπάνη διαβίωσης και απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου, της συζύγου και των προσώπων που 

(κατά την φορολογία εισοδήµατος) συνοικούν µαζί του και τον βαρύνουν και ως 

ποσοτικό µέγεθος συγκρίνεται µε τα δηλωθέντα εισοδήµατα για τον προσδιορισµό 

της φορολογητέας βάσης και την επιβολή του φόρου.  

 

 

ΙΙ. Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

 

 Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουµε τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 16, 

17, 18 του ν.2238/1994 έτσι ώστε να έχουµε µια καλύτερη εικόνα και επεξήγηση του 

προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος µε βάση τις δαπάνες. 
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 1. Άρθρο 16. Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες 

1.1. Ισχύον καθεστώς 

Το άρθρο 16 του ν. 2238/1994 όπως ισχύει σήµερα, έχει ως εξής: 

1. Για τον προσδιορισµό του αντικειµενικού εισοδήµατος µε βάση τη συνολική 

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

συνοικούν και τους βαρύνουν λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της 

ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της 

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

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για κατοικίες που βρίσκονται σε 

περιοχές µε τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ακινήτων, 

από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις 
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εκατό (40%) και για περιοχές µε τιµή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό 

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

προσαυξάνονται, προκειµένου για µονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 

(20%). 

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

ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς 

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

αντικειµενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α΄. 

γ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 

ορίζεται ως εξής:  

�  Για τα αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις 

χιλιάδες (4.000) ευρώ,  

� Για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών 

εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά 

εκατοστά µέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά,  

� Για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών 

προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και 

µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και  

� Για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά 

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

Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο µειώνονται 

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

κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής: 
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� Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) 

και µέχρι δέκα (10) έτη. 

� Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) 

έτη. 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 

χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή 

ηµεδαπό φορέα που έχει αρµοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασµένα για 

κινητικά αναπήρους. 

Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά 

αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας 

αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε 

ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα 

πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους. 

Στις περιπτώσεις εταιριών οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή 

ανωνύµων ή αστικών, καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελµα, οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί σε 

αυτά λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των: 

i) οµόρρυθµων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθµων, εταίρων ή κοινωνών ή µελών της 

κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό 

συµµετοχής τους στην εταιρία, προκειµένου περί οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή 

αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία, 
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ii) των φυσικών προσώπων, µελών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, 

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

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

iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, 

επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία 

περιορισµένης ευθύνης και 

iv) των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, διοικητών ανωνύµων εταιριών 

και προέδρων των διοικητικών συµβουλίων τους, επιµεριζόµενη ισοµερώς µεταξύ 

τους. 

Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή 

περιορισµένης ευθύνης ή αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή 

κοινοπραξιών είναι νοµικά πρόσωπα, η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση 

τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή 

τους λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που µετέχουν σε 

αυτά τα νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο. 

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

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

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

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

αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήµατος 

ή πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστηµένου στην Ελλάδα, βαρύνει το 

πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή την 

αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του γραφείου ή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου. 
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Η αντικειµενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται 

από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής ή 

κατοικίας τους και δεν µπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία 

να είναι ανώτερη από τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από 

αυτοκίνητο της εταιρίας. 

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

κάτοχοι και άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική 

δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαµβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης. 

Η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής 

χρήσης, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειµενική 

δαπάνη του γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα και αν αυτός έχασε τη γονική 

µέριµνα, του άλλου γονέα. Αν αποκτηθεί ή µεταβιβασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο 

επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, η αντικειµενική 

δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι µήνες κυριότητας ή κατοχής του 

αυτοκινήτου. ∆ιάστηµα µεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ηµέρες λογίζεται ως 

ολόκληρος µήνας. Τα ίδια εφαρµόζονται και σε περίπτωση ακινησίας ή 

ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. Αν 

µεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια 

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

συµβαλλοµένους. Εικονική θεωρείται η µεταβίβαση ή η κτήση που πραγµατοποιείται 

ιδίως µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθεία γραµµή ή εκ πλαγίου 

µέχρι και τον τρίτο βαθµό, επιτρέπεται όµως η ανταπόδειξη. Όταν η συγκυριότητα 
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είναι πραγµατική, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται κατά το λόγο των 

ιδανικών µεριδίων καθενός συγκυρίου. 

Προκειµένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισµό της ετήσιας 

αντικειµενικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη 

αντικειµενική δαπάνη. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή µικτής χρήσης, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, 

που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθωτή τους. 

Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ εφαρµόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισµό της 

ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των αυτοκινήτων µεικτής χρήσης και των 

αυτοκινήτων τύπου jeep. 

δ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία 

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

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

σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. 

ε) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς 

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

κατώτατο όριο αµοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για 

την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν ο 

φορολογούµενος απασχολεί έναν µόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που 

συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω 

(67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των 

εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόµο. 
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στ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, 

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

τους βαρύνουν εκτιµάται µε βάση το κόστος τελών ελλιµενισµού, ασφαλίστρων, 

καυσίµων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα µε τα µέτρα ολικού 

µήκους του σκάφους, ως εξής: 

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

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

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

(2.000) ευρώ το µέτρο. 

� Για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µεικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, ολικού 

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

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

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

προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 

µήκους, πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι δεκαπέντε (15) µέτρα δεκαπέντε 

χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) 

και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ 

ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο 

(22) µέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και 

πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ 

ανά επιπλέον µέτρο µήκους. 

Τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης µειώνονται κατά 

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

ποσοστό µειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή 
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κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», που 

προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η τεκµαρτή δαπάνη από κάθε 

σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) έτη και µέχρι 

δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό 

(30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. Για σκάφη µε 

µόνιµο πλήρωµα ναυτολογηµένο για ολόκληρο ή µέρος του έτους, στην παραπάνω 

δαπάνη προστίθεται και η αµοιβή του πληρώµατος. Τα σκάφη επαγγελµατικής 

χρήσης δεν λαµβάνονται υπόψη για την αντικειµενική δαπάνη. Οι διατάξεις της 

περίπτωσης γ΄, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παλαιότητα των αυτοκινήτων, 

εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. 

ζ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα 

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

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

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

� Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης, καθώς και 

ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους 

εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που 

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

από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους. 

� Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (jet) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ 

για κάθε λίµπρα ώθησης. 

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

στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ' αριθµό. ∆2/26314/8802/27.7.2010 
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Κανονισµού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών µηχανών (ΦΕΚ 1360 Β'), στο 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του προηγούµενου 

εδαφίου ισχύει από 1.1.2011 και µετά. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός 

της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση 

αυτή. 

η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που 

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

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

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

επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων. 

Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά 

διπλασιάζονται. 

θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογουµένου ορίζεται σε τρεις 

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

για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. 

2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να αµφισβητηθεί 

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

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

τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά 

συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: 

α)Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, 

β)Είναι φυλακισμένοι, 
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 γ)Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική, 

δ)Είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας, 

ε)Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, 

λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την 

προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές, 

 στ)Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα 

ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και 

ζ)Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας 

πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική. 

Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούµενος 

υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για 

την απόδειξη των ισχυρισµών του. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την ακρίβεια των αποδεικτικών 

στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική 

δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία. 

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

και της πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής 

αντικειµενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες 

διαβίωσης του υπόχρεου. 

 

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

εκείνον που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα ». 
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2. Άρθρο 17. ∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 

Το άρθρο 17 του ν. 2238/1994 όπως ισχύει σήµερα, έχει ως εξής: 

« Ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των 

προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά 

καταβάλλονται για: 

α) Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 

αυτοκινούµενων οχηµάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, 

αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας. Ως κινητά πράγµατα µεγάλης 

αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων 

(10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγµατος είναι µικρότερη του ποσού αυτού, τα 

αγορασθέντα όµως πράγµατα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο 

σύνολο, τότε για τον υπολογισµό της αξίας λαµβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών 

των πραγµάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Κατά 

την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν λαµβάνονται υπόψη τα 

χρηµατικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγµάτων που αποτελούν 

το άµεσο αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής δραστηριότητας. 

β) Η περίπτωση  β΄ του άρθρου 17 καταργήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν 

3091/2002 (ΦΕΚ Α΄ 330/24.12.2002), ισχύς για εισοδήµατα που αποκτώνται ή 

δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2003. 

γ) Αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση 

οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής κολύµβησης. Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται η 
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αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. 

Αν το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο 

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

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

σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόµενη δαπάνη 

λαµβάνεται: 

� Το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια. 

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

φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. 

δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε. 

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

εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) Ευρώ, εκτός από τις δωρεές 

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

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα 

νοσοκοµεία, που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται 

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

δηµόσιου τοµέα (κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά 

ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται 

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

Προϋπολογισµό. 

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

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα 
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οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, 

εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. 

στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής. Στο ποσό της δαπάνης 

αυτής περιλαµβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους 

περιλαµβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερηµερίας ». 

3. Άρθρο 18. Μη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών  

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν 

εφαρµόζονται: 

α) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού 

αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη 

κυκλοφορίας. 

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

ηµεδαπό προσωπικό που διαµένει µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολείται 

αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 

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

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

επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας. 

γ) Προκειµένου για επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο 

ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειµενική 

δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για 

µεταπώληση µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, εφόσον η άδεια 

και οι πινακίδες κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατος έχουν 
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παραµείνει στη ∆ΟΥ στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την 

επιχείρηση µεταπώλησης µέχρι και την ηµεροµηνία µεταπώλησης από αυτή σε τρίτο 

και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν κυκλοφόρησε παράνοµα. Για 

τις µεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

παραγράφων 10 µέχρι και 14 του άρθρου 81. Οι µεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν 

υποχρέωση µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος να συνυποβάλουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω 

αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος. 

Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης 

αυτής, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήµατα, 

όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη ∆.Ο.Υ., 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική 

δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. Οι διατάξεις του 

προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 

και µετά. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή 

αυτής της περίπτωσης. 

δ) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής 

ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής µονίµων κατοίκων εξωτερικού. 

ε) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα 

που ασκούν εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. 
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στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά 

διασκευασµένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που 

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

Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά 

αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας 

αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία µε 

ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα 

πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους. 

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

προκειµένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους 

εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων 

προκύπτουν σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις. 

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

στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα. 

 

III. Σχολιασµός των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 16 του ν.2238/1994 

 Στην προηγούµενη ενότητα παραθέσαµε τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 

18 του ν.2238/1994 για την καλύτερη κατανόηση και για µια πλήρη εικόνα του 

προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, µε βάση τις δαπάνες. Σε αυτήν την 

ενότητα θα αναφέρουµε και θα σχολιάσουµε τις διατάξεις που αφορούν το άρθρο 16 

αλλά και αντίστοιχα τα άρθρα 17 και 18, βασιζόµενοι στον ν.3986/2011 και στις 

αλλαγές που έχει επιφέρει. 
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1.Αντικειµενικές δαπάνες κατοικιών 

1.1 Κύρια κατοικία 

Με το άρθρου 28 του ν.3986/2011, έγιναν τροποποιήσεις στο άρθρο 16 του 

ν.2238/1994. Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, αυξήθηκαν τα ποσά σε ευρώ ανά 

τετραγωνικό µέτρο για τον προσδιορισµό του αντικειµενικού εισοδήµατος µε βάση 

τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των 

προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν, για ιδιοκατοικούµενες ή µισθωµένες ή 

δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες (εξοχικές ή µη). 

Όπως είναι ήδη γνωστό, µετά τις αλλαγές που επέφερε  ν.3842/2010,  οι 

φορολογούµενοι  επιβαρύνονται µε ετήσια αντικειµενική δαπάνη για: 

α)  Κατοικίες τις οποίες ιδιοκατοικούν (κύριες και δευτερεύουσες ανεξαρτήτως αν 

είναι εξοχικές ή µη), 

β)  Κατοικίες στις οποίες διαµένουν και είναι µισθωµένες (κύριες και δευτερεύουσες 

ανεξαρτήτως αν είναι εξοχικές ή µη), 

γ)  Κατοικίες στις οποίες διαµένουν και οι οποίες τους έχουν παραχωρηθεί δωρεάν 

από κάποιον τρίτο.  

Η αντικειµενική δαπάνη κατοικίας δηλαδή βαρύνει αυτόν που την ιδιοκατοικεί, αυτόν 

που τη µισθώνει από κάποιον τρίτο και αυτόν που διαµένει σε κατοικία που του έχει 

παραχωρηθεί δωρεάν από κάποιον τρίτο.  
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Ειδικότερα, µε την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 

έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν3986/2011, 

ορίζεται ότι η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης για κύρια κατοικία 

υπολογίζεται κλιµακωτά µε βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως: 

Πίνακας Α: 

Επιφάνεια κύριας κατοικίας σε τ.μ. Ποσά σε ευρώ ανά  τ.μ. 

Μέχρι 80 τ.μ. 40 ευρώ 

Από 81 έως 120 τ.μ. 65 ευρώ 

Από 121 έως 200 τ.μ. 110 ευρώ 

Από 201 έως 300 τ.μ. 200 ευρώ 

Άνω των 300 τ.μ 400 ευρώ 

Για το έτος 2010 τα αντίστοιχα ποσά  ήταν τα ακόλουθα: 

Επιφάνεια κύριας κατοικίας σε τ.μ. Ποσά σε ευρώ ανά  τ.μ. 

Μέχρι 80 τ.μ. 30 ευρώ 

Από 81 έως 120 τ.μ. 50 ευρώ 

Από 121 έως 200 τ.μ. 80 ευρώ 

Από 201 έως 300 τ.μ. 150 ευρώ 

Άνω των 300 τ.μ. 300 ευρώ 
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Συγκρίνοντας τους δυο πίνακες, βλέπουµε ότι προκύπτει µια σηµαντική επιβάρυνση 

για τους φορολογούµενους για το έτος 2011. 

Να σηµειώσουµε εδώ, ότι για τον υπολογισµό της αντικειµενικής δαπάνης η 

επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων της κατοικίας πρέπει να είναι πάντα σε 

ακέραιο αριθµό. Αν υπάρχει δεκαδικό ψηφίο πρέπει να στρογγυλοποιηθεί στον 

αµέσως πλησιέστερο ακέραιο αριθµό, π.χ. αν η επιφάνεια των κυρίων χώρων είναι 

105,4 τ.µ. θα αναγράψουµε στη δήλωση 105 τ.µ., αν είναι 105,5 τ.µ. θα αναγράψουµε 

106 τ.µ. 

Τα παραπάνω ποσά του Πίνακα Α, προσαυξάνονται, προκειµένου για κατοικίες που 

βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό 

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

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

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

ποσά προσαυξάνονται προκειµένου για µονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις 

εκατό (20%)  

Παράδειγµα: 

 Έστω φορολογούµενος ιδιοκατοικεί σε ένα διαµέρισµα που βρίσκεται στον 3ο όροφο 

επί της οδού Μπουµπουλίνας 16  στο Άργος. Το διαµέρισµα αυτό έχει επιφάνεια 

κυρίων χώρων 132 τ.µ, και βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 1.200 ευρώ το τ.µ.. 

Οι δρόµοι που περικλείουν το οικοδοµικό τετράγωνο είναι οι ακόλουθοι: Σητείας, 

Νικοµήδειας και ∆ηµοκρατίας. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 
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Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων 

Τετραγ. Μέτρα Επιφάνεια σε τ.μ.ΧΔαπάνη ανά τ.μ.=Σύνολο αντικειμεν. δαπάνης

Έως 80 τ.μ. 80 Χ 40,00 = 3.200,00 

Από 81 έως 120 τ.μ. 40 Χ 65,00 = 2.600,00 

Από 121 έως 132 τ.μ. 12 Χ 110,00 = 1.320,00 

 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                        7.120,00 

Άρα συνολική αντικειµενική δαπάνη κατοικίας: 7.120,00 €. 

Η αντίστοιχη αντικειµενική δαπάνη για το έτος 2010 ήταν 5.360,00 €, προκύπτει 

δηλαδή επιβάρυνση για τον φορολογούµενο της τάξεως των 1.760,00 €.  

1.2 Βοηθητικοί Χώροι  

Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης των βοηθητικών 

χώρων της κύριας κατοικίας, σύµφωνα µε την τροποποίηση που επήλθε µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.3986/2011, έχουν ορισθεί τα σαράντα ευρώ (40) 

ανά τετραγωνικό µέτρο (σ.σ. το 2010 ήταν 30,00 ανά τετραγωνικό µέτρο), 

ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας. 

Παράδειγµα: 
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 Έστω φορολογούµενος ιδιοκατοικεί σε ένα διαµέρισµα που βρίσκεται στον 2ο όροφο 

επί της οδού Έλενας Βενιζέλου 23 στην Νέα Ιωνία Βόλου. Το διαµέρισµα αυτό έχει 

επιφάνεια κυρίων χώρων 147 τ.µ., και επιφάνεια  βοηθητικών χώρων 20 τ.µ. και 

βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 1.400 ευρώ το τ.µ.. Οι δρόµοι που περικλείουν το 

οικοδοµικό τετράγωνο είναι οι εξής: Μακεδονοµάχων, Φιλίας των λαών και Ηρώων 

πολυτεχνείου. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 

Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων  

Τετραγ. Μέτρα Επιφάνεια σε τ.μ. Χ Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο αντικειμεν. δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 80 Χ 40,00 = 3.200,00 

Από 81 έως 120 τ.μ. 40 Χ 65,00 = 2.600,00 

Από 121 έως 150 τ.μ. 27 Χ 110,00 = 2.970,00 

 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                               8.770,00 

 

 

Αντικειμενική δαπάνη βοηθητικών  χώρων 

Επιφάνεια σε τ.μ. Χ Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο αντικειμενικής δαπάνης 
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Άρα συνολική αντικειµενική δαπάνη κατοικίας: 8.770,00 + 800,00 = 9.570,00 €. 

Η αντίστοιχη αντικειµενική δαπάνη για το έτος 2010 ήταν 7.160,00 €, προκύπτει 

δηλαδή επιβάρυνση για τον φορολογούµενο της τάξεως των 2.410,00 €. 

1.3 Συντελεστές βαρύτητας  

Προκειµένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης σύµφωνα µε 

τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ακινήτων, από δύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ 

(2.800) έως τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ  (4.999) το 

τετραγωνικό µέτρο, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις 

εκατό (40%) και για περιοχές µε τιµή ζώνης από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) και άνω 

το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Προκειµένου για 

µονοκατοικίες τα πιο πάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 

(20%). Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειµενικού 

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

Παράδειγµα 1:  

Έστω φορολογούµενος ιδιοκατοικεί ολόκληρο το έτος σε ένα διαµέρισµα που 

βρίσκεται στον 6ο όροφο επί της οδού Ελευθερίας 8 στην Ηλιούπολη Αθηνών, έχει 

επιφάνεια κυρίων χώρων 220 τ.µ. και επιφάνεια βοηθητικών χώρων 30 τ.µ.. Το 

ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 4.500 ευρώ το τ.µ.. Οι δρόµοι που 

περικλείουν το οικοδοµικό τετράγωνο είναι οι ακόλουθοι: Αναπήρων πολέµου, 

Γάυδου και Ψηλορείτη. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη υπολογίζεταιως εξής: 

20 Χ 40,00 = 800,00 
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Άρα συνολική αντικειµενική δαπάνη κατοικίας: 18.600,00 + 1.200,00 = 19.800,00 € . 

Επειδή η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 4.500,00 το τ.µ., θα έχουµε 

προσαύξηση της αντικειµενικής δαπάνης κατά 40%. ∆ηλαδή: 19.800,00 + (19.800,00 

Χ 40%) = 19.800,00 + 7.962,00 = 27.720,00. Άρα η συνολική αντικειµενική δαπάνη 

του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 27.720,00 €. 

Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων 

 

Τετραγ. Μέτρα 

 

Επιφάνεια σε τ.μ. 

 

X 

 

Δαπάνη ανά τ.μ. 

 

= 

 

Σύνολο αντικειμεν. δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 80 Χ 40,00 = 3.200,00 

Από 81 έως 120 τ.μ. 40 Χ 65,00 = 2.600,00 

Από 121 έως 200 τ.μ. 80 Χ 110,00 = 8.800,00 

Από 201 έως 250 τ.μ. 20 Χ 200,00 = 4.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                              18.600,00 

    

 

      

Αντικειμενική δαπάνη βοηθητικών  χώρων 

Επιφάνεια σε τ.μ. X Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο αντικειμεν. δαπάνης 

30 X 40.00 = 1.200.00 
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Η αντίστοιχη αντικειµενική δαπάνη για το έτος 2010 ήταν 20.580,00 €, προκύπτει 

δηλαδή επιβάρυνση για τον φορολογούµενο της τάξεως των 7.140,00 €. 

 

Παράδειγµα 2:  

Αν στο προηγούµενο παράδειγµα το ακίνητο βρισκόταν σε περιοχή µε τιµή ζώνης 

6.000,00 ευρώ, τότε θα είχαµε προσαύξηση κατά 70 %.  

∆ηλαδή: 19.800,00 + (19.800,00 Χ 70%) = 19.800,00 + 13.860,00 = 33.660,00.   Άρα 

η συνολική αντικειµενική δαπάνη του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 33.660,00 €. 

Στην περίπτωση αυτή η αντίστοιχη αντικειµενική δαπάνη για το έτος 2010 ήταν 

24.990,00 €, προκύπτει δηλαδή επιβάρυνση για τον φορολογούµενο της τάξεως των 

8.610,00 €. 

 

1.4  Μονοκατοικίες 

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν µονοκατοικίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

16 του ν.2238/1994, τα ποσά που υπολογίζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω 

προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 

Ποια είναι η έννοια της µονοκατοικίας: 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 ένα όροφο ή σε περισσότερους 

ορόφους (µεζονέτα) και δεν εφάπτεται µε άλλο κτίσµα είτε οριζόντια είτε κάθετα. 

Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσµατα σε επαφή µε άλλα, που ανήκουν 
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όµως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν κατά τα λοιπά τις παραπάνω 

προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν δεν χαρακτηρίζονται µονοκατοικίες: 

α) ∆ιώροφος οικοδοµή µε ισόγειο κατάστηµα και 1ο όροφο κατοικία. β) Ισόγειο 

διαµέρισµα που βρίσκεται σε επαφή µε άλλο ισόγειο. γ) Ισόγεια επαγγελµατική στέγη 

που βρίσκεται σε επαφή µε άλλη µονοκατοικία. Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα να 

έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας.  

 

Παράδειγµα 1:  

 Έστω φορολογούµενος ιδιοκατοικεί ολόκληρο το έτος σε µια µονοκατοικία 

(µεζονέτα µε ισόγειο και πρώτο όροφο) που βρίσκεται στην οδό Σµύρνης 3 στους 

Νέους Πόρους Πιερίας έχει επιφάνεια κυρίων χώρων 190 τ.µ., επιφάνεια βοηθητικών 

χώρων 70 τ.µ. και βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 2.500 ευρώ το τ.µ.. Οι δρόµοι 

που περικλείουν το οικοδοµικό τετράγωνο είναι οι ακόλουθοι: Ηπείρου, Έβανς και 

Σαµαριάς. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

 Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων 

Τετραγ. Μέτρα Επιφάνεια σε τ.μ. Χ Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο αντικειμεν. Δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 80 Χ 40,00 = 3.200,00 

Από 81 έως 120 τ.μ. 40 Χ 65,00 = 2.600,00 
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Αντικειμενική δαπάνη βοηθητικών  χώρων 

Επιφάνεια σε τ.μ. X Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο αντικειμενικής Δαπάνης 

70 x 40 = 2.800.00 

 

Άρα συνολική αντικειµενική δαπάνη κατοικίας: 13.500,00 + 2.800,00 = 16.300,00 € . 

Επειδή όµως πρόκειται για µονοκατοικία, θα έχουµε προσαύξηση κατά 20%. 

∆ηλαδή: 16.300,00 + (16.300,00 Χ 20%) = 16.300,00 + 3.260,00 = 19.560,00. Άρα η 

συνολική αντικειµενική δαπάνη του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 19.560,00 €.  

Η αντίστοιχη αντικειµενική δαπάνη για το έτος 2010 ήταν 14.520,00 €, προκύπτει 

δηλαδή επιβάρυνση για τον φορολογούµενο της τάξεως των 5.040,00 €.  

Παράδειγµα 2:  

Έστω φορολογούµενος ιδιοκατοικεί ολόκληρο το έτος σε µια µονοκατοικία 

(µεζονέτα µε ισόγειο και πρώτο όροφο)  που  βρίσκεται επί της οδού Μακεδονίας 135 

στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, έχει επιφάνεια κυρίων χώρων 323 τ.µ., και επιφάνεια 

βοηθητικών χώρων 82 τ.µ.. Το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 4.800 

ευρώ το τ.µ.. Οι δρόµοι που περικλείουν το οικοδοµικό τετράγωνο είναι οι 

ακόλουθοι: Μπότσαρη, Ιάσωνως και Αγάπης. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη 

υπολογίζεται ως εξής:  

 

Από 121 έως 200 τ.μ 70 Χ 110,00 = 7.700,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                                                     13.500,00 
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Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων 

Τετραγ. μέτρα 

Επιφάνεια σε 

τ.μ. Χ 

Δαπάνη ανά 

τ.μ. = 

Σύνολο αντικειμεν. 

Δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 80 X 40 = 3.200,00 

Από 81 έως 120 

τ.μ. 40 X 65 = 2.600,00 

Από 121 έως 200 

τ.μ 80 X 110 = 8.800,00 

Από 201 έως 300 

τ.μ. 100 X 200 = 20.000,00 

Άνω των 300 τ.μ 23 X 400 = 9.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                                                         43.800,00 

 

Αντικειμενική δαπάνη βοηθητικών  χώρων 

Επιφάνεια σε τ.μ. Χ Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο αντικειμενικής δαπάνης 

82 Χ 40 = 3.280,00 

 

Άρα συνολική αντικειµενική δαπάνη κατοικίας: 43.800,00 + 3.280,00 = 47.080,00 € . 

Επειδή όµως πρόκειται για µονοκατοικία που βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 

4.800,00 θα έχουµε προσαύξηση  κατά 40% (λόγω τιµής ζώνης) και στη συνέχεια 

προσαύξηση κατά 20% (επειδή πρόκειται για µονοκατοικία). Συνεπώς έχουµε: 

47.080,00 + (47.080,00 Χ 40%) = 47.080,00 + 18.832,00 = 65.912,00. Στη συνέχεια 

έχουµε: 65.912,00 + (65.912,00 Χ 20%)= 65.912,00 + 13.182,40 = 79.094,40 €. 
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Άρα η συνολική αντικειµενική δαπάνη του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 

79.094,40 €. 

Η αντίστοιχη αντικειµενική δαπάνη για το έτος 2010 ήταν 59.068,80 €, προκύπτει 

δηλαδή επιβάρυνση για τον φορολογούµενο της τάξεως των 20.025,60 €. (!!!) 

 

1.5 Μίσθωση για ολόκληρο το έτος ή  µίσθωση  για µέρους του έτους 

 

Αν µια κατοικία µισθώνεται για ολόκληρο το έτος, τότε η αντικειµενική δαπάνη 

αυτής βαρύνει τον µισθωτή, δηλαδή αυτόν που διαµένει στο µισθωµένο ακίνητο. Αν 

µισθώνεται για ορισµένους µήνες µέσα στο έτος τα ετήσια ποσά της αντικειµενικής 

δαπάνης που βαρύνουν τον µισθωτή, θα επιµερίζονται µε βάση τους µήνες που 

διαρκεί η µίσθωση. Σε περίπτωση µίσθωσης της κύριας κατοικίας, τα ποσά της 

ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης είναι ανεξάρτητα των πραγµατικά 

καταβαλλόµενων ποσών µισθωµάτων, όπως αυτά προκύπτουν από τα οικεία 

µισθωτήρια συµβόλαια. ∆ηλαδή, θα δηλώνονται τα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής 

δαπάνης διαβίωσης έστω και αν είναι µεγαλύτερα των πραγµατικών ποσών των 

µισθωµάτων. Αν η µίσθωση γίνει κατά την διάρκεια του µήνα, τότε κατά ανάλογη 

εφαρµογή άλλων διατάξεων του άρθρου 16 του ν.2238/1994, διάστηµα του µήνα 

µεγαλύτερο των 15 ηµερών θα πρέπει να θεωρείται ολόκληρος µήνας και αντίθετα 

διάστηµα του µήνα µικρότερο των 15 ηµερών δεν θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. 

Παράδειγµα 1:  

Έστω φορολογούµενος διαµένει για ολόκληρο το έτος σε ένα µισθωµένο ακίνητο που 

βρίσκεται επί της οδού Μεσσηνίας 42 στον Βύρωνα και έχει επιφάνεια κυρίων χώρων 
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187 τ.µ.. Το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 3.700 ευρώ το τ.µ.. Οι 

δρόµοι που περικλείουν το οικοδοµικό τετράγωνο είναι οι εξής: Αδ. Κοραή ,Σταδίου 

και Χ. Τρικούπη. Το ετήσιο µίσθωµα που καταβάλλει ο µισθωτής στον εκµισθωτή 

του ακινήτου είναι 12.000,00. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:  

 

 

Επειδή η κατοικία βρίσκεται  σε περιοχή µε τιµή ζώνης 3.700,00 το τ.µ., θα έχουµε 

προσαύξηση της αντικειµενικής δαπάνης κατά 40%. ∆ηλαδή: 13.170,00 + (13.170,00 

Χ 40%) = 13.170,00 + 5.268,00 = 18.438,00. Άρα η συνολική αντικειµενική δαπάνη 

του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 18.438,00 €.  

Η αντίστοιχη αντικειµενική δαπάνη για το έτος 2010 ήταν 13.664,00 €, προκύπτει 

δηλαδή επιβάρυνση για τον φορολογούµενο της τάξεως των 4.774,00 €.  

 

 

Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων 

Τετραγ. μέτρα Επιφάνεια σε τ.μ. X Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο αντικειμεν. δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 80 Χ 40,00 = 3.200,00 

Από 81 έως 120 τ.μ. 40 Χ 65,00 = 2.600,00 

Από 121 έως 200 τ.μ 67 Χ 110,00 = 7.370,00 

 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                       13.170,00 
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Παράδειγµα 2:  

Αν στο προηγούµενο παράδειγµα το ακίνητο είχε µισθωθεί για τρείς µόνο µήνες το 

έτος, τότε η αντικειµενική δαπάνη που θα βαρύνει τον µισθωτή θα επιµεριστεί 

αναλόγως, ήτοι : 18.438,00 Χ 3/12 = 4.609,50 €.  

1.6 ∆ευτερεύουσες  κατοικίες  

Σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994,  ως ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη που εκτιµάται µε βάση τα τ.µ. µιας ή περισσοτέρων 

ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των 

βοηθητικών χώρων αυτών, λαµβάνεται το ήµισυ της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης 

διαβίωσης, όπως αυτή υπολογίζεται για την κύρια κατοικία. Για τα ακίνητα που 

βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων 

θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή εκκίνησης. Τέλος, σύµφωνα µε την απόφαση 

ΠΟΛ.1135/4.10.2010, έγινε δεκτό ότι δεν υπολογίζεται αντικειµενική δαπάνη 

διαβίωσης για δευτερεύουσες κατοικίες που µισθώνουν µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού 

για τουριστικούς λόγους. 

Παράδειγµα: 

 Έστω φορολογούµενος διαθέτει εκτός της κύριας κατοικίας του κι ένα διαµέρισµα 

που το χρησιµοποιεί ως δευτερεύουσα κατοικία (για όλη τη διάρκεια του έτους) στην 

οδό Λέκκα 51 στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης µε επιφάνεια κυρίων χώρων 139 τ.µ.. Το 

ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 1700 ευρώ το τ.µ. Η ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη για την δευτερεύουσα κατοικία του υπολογίζεται ως εξής: 
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Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων 

Τετραγ. μέτρα Επιφάνεια σε τ.μ. Χ Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο αντικειμεν. δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 
80 Χ 40,00 = 3.200,00 

Από 81 έως 120 τ.μ. 
40 Χ 65,00 = 2.600,00 

Από 121 έως 200 τ.μ 
19 Χ 110,00 = 2090,00 

  ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                  7.890,00 

 

Επειδή πρόκειται για δευτερεύουσα κατοικία, η αντικειµενική δαπάνη θα υπολογιστεί 

στο ήµισυ της αντικειµενικής όπως αυτή υπολογίζεται για την κύρια κατοικία. Άρα 

συνολική αντικειµενική δαπάνη δευτερεύουσας κατοικίας: 7.890,00 Χ 50% = 

3.945,00 €. 

Η αντίστοιχη αντικειµενική δαπάνη για το έτος 2010 ήταν 2.960,00 €, προκύπτει 

δηλαδή επιβάρυνση για τον φορολογούµενο της τάξεως των 985,00 €.  
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1.7  ∆ευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες 

 

Προκειµένου για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες, µε τις διατάξεις που είχαν 

καθιερωθεί µε τον ν. 3842/2010, δεν ισχύει  ο περιορισµός της ετήσιας δαπάνης 

διαβίωσης σε τρεις µήνες το έτος που ίσχυε έως 31/12/2009. Για τις δευτερεύουσες 

κατοικίες που ο φορολογούµενος θα τις χρησιµοποιεί ως εξοχικές, η αντικειµενική 

δαπάνη θα υπολογίζεται όπως και στις λοιπές δευτερεύουσες, δηλαδή για ολόκληρο 

το έτος και όχι για τρείς µήνες. 

 

1.8 Κενές κατοικίες  

∆εν υπολογίζεται ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των 

κενών κατοικιών. Προκειµένου για κατοικίες που παραµένουν κενές για διάστηµα 

µεγαλύτερο των έξι µηνών, απαιτείται η προσκόµιση φωτοαντίγραφων λογαριασµών 

της ∆ΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασµοί ύδρευσης, κοινοχρήστων 

κ.λπ.) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο παρέµενε κενό για όλο το υπόψη 

διάστηµα. 

Αν λοιπόν ένας φορολογούµενος διαθέτει ένα ακίνητο το οποίο ούτε το 

ιδιοχρησιµοποιεί, ούτε το µισθώνει σε κάποιον τρίτο, ούτε το παραχωρεί δωρεάν σε 

κάποιον τρίτο, αλλά παραµένει κενό, τότε δεν θα το αναγράψει στον πίνακα 5 του 

εντύπου Ε1, αλλά θα το αναγράψει ως κενό στο έντυπο Ε2. 
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1.9 Συνιδιοκτησία 

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, αναλόγως των 

ποσοστών συνιδιοκτησίας τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας 

µιας κατοικίας π.χ. από δύο συνιδιοκτήτες όπου ο ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό 

ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειµένου ο τελευταίος να χρησιµοποιήσει την κατοικία 

στο σύνολό της, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη 

συνολική επιφάνεια της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιµοποιεί την 

κατοικία αυτή. 

Παράδειγµα:  Οι φορολογούµενοι «Α» και «Β» διαθέτουν ένα διαµέρισµα στην οδό 

Τροίας 79 στo Ρέθυµνο, ως κύρια κατοικία στο οποίο ιδιοκατοικούν. Το ακίνητο αυτό 

έχει επιφάνεια κυρίων χώρων 122 τ.µ., βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 1.100 

ευρώ το τ.µ. και ανήκει κατά ποσοστό 50% πλήρους κυριότητας στον καθένα. Η 

ετήσια αντικειµενική δαπάνη για την κύρια κατοικία τους εκτιµάται ως εξής: 

 

 

Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων 

Τετραγ. μέτρα Επιφάνεια σε τ.μ. X Δαπάνη ανά τ.μ = Σύνολο αντικειμεν. δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 80 Χ 40,00 = 3.200,00 
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Από 81 έως 120 τ.μ. 40 Χ 65,00 = 2.600,00 

Από 121 έως 200 τ.μ 2 Χ 110,00 = 220,00 

  ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                   6.020,00 

Επειδή το ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό 50% πλήρους κυριότητας στον καθένα, η 

αντικειµενική δαπάνη θα υπολογιστεί ως εξής: Φορολογούµενος «Α» : 6.020,00 Χ 

50% = 3.010,00 και Φορολογούµενος «Β» : 6.020,00 Χ 50% = 3.010,00 

Αν ο Φορολογούµενος «Α» δεν διέµενε στο παραπάνω ακίνητο αλλά παραχωρούσε 

δωρεάν το ποσοστό του στο Φορολογούµενο «Β», τότε ο «Β» θα επιβαρυνόταν µε το 

συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης, ήτοι 6.020,00. 

1.10 ∆ωρεάν παραχωρούµενες κατοικίες 

Από το 2010 και µετά, ο φορολογούµενος  βαρύνεται µε την αντικειµενική δαπάνη 

και για κατοικία που του έχει παραχωρηθεί δωρεάν για να διαµένει. Η συγκεκριµένη 

διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 έχει ως εξής: 

«α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της 

ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας» 

Ρητά λοιπόν ο νοµοθέτης θέλησε να συµπεριλαµβάνονται και οι δωρεάν 

παραχωρούµενες κατοικίες στις αντικειµενικές δαπάνες. Να τονίσουµε εδώ ότι στις 

περιπτώσεις που έχει παραχωρηθεί δωρεάν µια κατοικία από το φορολογούµενο «Α» 

στο φορολογούµενο «Β», η αντικειµενική δαπάνη βαρύνει το φορολογούµενο «Β», ο 

οποίος χρησιµοποιεί το ακίνητο και διαµένει σ' αυτό. 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Λογιστικής   Ηράκλειο 

 

 

40 

 

Ας δούµε ενδεικτικά κάποιες βασικές περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης: 

α) ∆ωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας από γονέα που έχει την πλήρη κυριότητα 

του ακινήτου προς τα τέκνα του για να διαµένουν, 

β) ∆ωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας από τα τέκνα που έχουν την πλήρη 

κυριότητα του ακινήτου προς τον γονέα τους για να διαµένει, 

γ) ∆ωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας από γονέα που έχει την επικαρπία του 

ακινήτου προς τα τέκνα του που έχουν την ψιλή κυριότητα, για να διαµένουν, 

δ) ∆ωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας από τέκνα που έχουν την επικαρπία του 

ακινήτου προς τον γονέα τους που έχει τη ψιλή κυριότητα, για να διαµένει, 

ε) Περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης όλων των ανωτέρω που όµως δεν αφορούν 

κύρια αλλά δευτερεύουσα ή δευτερεύουσες κατοικίες, 

στ) Περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης όχι ανάµεσα σε γονείς και τέκνα, αλλά 

µεταξύ τρίτων.  

Θεωρούµε σκόπιµο στο σηµείο αυτό να παραθέσουµε και την περίπτωση γ' της παρ. 

2 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994, έτσι όπως ισχύει σήµερα, η οποία µπορεί να µην 

αναφέρεται στο θέµα των αντικειµενικών δαπανών, όµως σχετίζεται µε το θέµα της 

δωρεάν παραχώρησης. 

 

«Άρθρο 6. Απαλλαγές από το φόρο 
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2.Από το εισόδηµα από ακίνητα απαλλάσσεται: 

γ) Το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης 

κατοικίας εµβαδού µέχρι διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα, από τον γονέα που έχει 

την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του ή από τα τέκνα που έχουν 

την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία». 

Να τονίσουµε, ότι στην πιο πάνω απαλλασσόµενη επιφάνεια των 200 τ.µ. της δωρεάν 

παραχωρούµενης κύριας κατοικίας (όπως έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση του Υ.Ο.), 

περιλαµβάνεται και η επιφάνεια µιας µόνο δωρεάν παραχωρούµενης αποθήκης και 

ενός χώρου στάθµευσης από τους γονείς στα τέκνα τους και αντίστροφα που 

βρίσκονται στην ίδια οικοδοµή µε την κύρια κατοικία, αδιάφορα από το αν 

αποτελούν παραρτήµατα της κύριας κατοικίας ή ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες 

που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες αυτής. 

Σε αντιδιαστολή των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι αν παραχωρείται δωρεάν από τους 

γονείς στα τέκνα τους και αντίστροφα η χρήση αποθήκης και χώρου στάθµευσης που 

βρίσκονται σε άλλη οικοδοµή από την δωρεάν παραχωρούµενη κύρια κατοικία, 

καθώς και αν παραχωρούνται δωρεάν από αυτούς περισσότεροι του ενός χώροι 

στάθµευσης και αποθηκών, ακόµη κι αν βρίσκονται στην ίδια οικοδοµή µε την 

δωρεάν παραχωρούµενη κύρια κατοικία, προκύπτει τεκµαρτό εισόδηµα που 

φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2238/1994. 

Σε περίπτωση που παραχωρείται δωρεάν από τους γονείς στα τέκνα τους και 

αντίστροφα η χρήση µιας κύριας κατοικίας, µαζί µε µια αποθήκη και ένα χώρο 

στάθµευσης που βρίσκεται στην ίδια οικοδοµή, καταρχήν γίνεται η λεπτοµερής 

αναγραφή τους στο έντυπο Ε2 (από αυτόν που παραχωρεί το ακίνητο, ιδιοκτήτη, 
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επικαρπωτή), σε χωριστή σειρά. Και αν µεν το άθροισµα των επιφανειών τους δεν 

υπερβαίνει τα 200 τ.µ., δεν προσδιορίζεται από τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή τους 

τεκµαρτό εισόδηµα και δεν µεταφέρεται στους κωδικούς αριθµούς του πίνακα 4Ε της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κανένα ποσό. Αντίθετα, αν το άθροισµα των πιο 

πάνω επιφανειών υπερβαίνει τα 200 τ.µ., υπολογίζεται από αυτόν επιµεριστικά το 

φορολογούµενο τεκµαρτό εισόδηµα για καθένα από τα προαναφερόµενα ακίνητα και 

στη συνέχεια το φορολογούµενο εισόδηµα της κύριας κατοικίας θα µεταφερθεί από 

τη στήλη 13 του εντύπου Ε2 στους κωδικούς αριθµούς 129-130 του πίνακα 4Ε της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και το φορολογούµενο τεκµαρτό εισόδηµα της 

αποθήκης και του χώρου στάθµευσης θα µεταφερθεί από τη στήλη 14 του εντύπου Ε2 

στους κωδικούς αριθµούς 145-146 του ίδιου πίνακα. 

Επίσης να σηµειώσουµε ότι εφόσον υπάρχει κατοικία  στην οποία κατοικεί ο γονέας 

επικαρπωτής και στην ίδια κατοικία διαµένουν τα παιδιά του (που είναι ψιλοί κύριοι 

στο ίδιο ακίνητο) δεν υπάρχει θέµα τεκµαρτού εισοδήµατος για το γονέα  από δωρεάν 

παραχώρηση µέρους της κύριας κατοικίας του, ούτε θέµα απαλλαγής αυτού του 

εισοδήµατος, διότι εξακολουθεί να τη χρησιµοποιεί ο γονέας ως κύρια κατοικία του, 

οπότε στην ουσία δεν γίνεται καµία παραχώρηση κατοικίας προς τα παιδιά του, 

απλώς τα φιλοξενεί στην ίδια κατοικία. Στην περίπτωση αυτή η αντικειµενική δαπάνη 

θα βαρύνει τον επικαρπωτή γονέα.  

Θα παραθέσουµε µερικά παράδειγµα προς κατανόηση όλων των ανωτέρω: 

Παράδειγµα 1: 

Έστω φορολογούµενος διαµένει σε ένα διαµέρισµα που βρίσκεται στον 1ο όροφο επί 

της οδού Σοφίας 5 στα Μέγαρα. Το διαµέρισµα αυτό του έχει παραχωρηθεί δωρεάν 
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από τον πατέρα του, για να διαµένει ως κύρια κατοικία του. Έχει επιφάνεια κυρίων 

χώρων 140 τ.µ., και βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 1.600 ευρώ το τ.µ.. Οι 

δρόµοι που περικλείουν το οικοδοµικό τετράγωνο είναι οι ακόλουθοι: Ζακύνθου, 

Παπανικολάου και Λ. Λεβέντη. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη υπολογίζεται ως 

εξής: 

 

 

Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων 

 

Τετραγ. μέτρα Επιφάνεια σε τ.μ. X Δαπάνη ανά τ.μ = Σύνολο αντικειμεν. δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 80 Χ 40,00 = 3.200,00 

Από 81 έως 120 τ.μ. 40 Χ 65,00 = 2.600,00 

Από 121 έως 200 τ.μ 20 Χ 110,00 = 2200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                               8.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Άρα η  συνολική αντικειµενική δαπάνη της δωρεάν παραχωρούµενης κατοικίας είναι 

8.000,00 €. 

Η παραπάνω αντικειµενική δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον υιό που διαµένει 

στο ακίνητο και όχι τον γονέα του ο οποίος του παραχώρησε το ακίνητο ως κύρια 

κατοικία. 
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Επειδή τα τετραγωνικά της κατοικίας που παραχώρησε ο γονέας στο τέκνο του είναι 

140 (λιγότερα δηλαδή από 200), δε θα προκύψει τεκµαρτό εισόδηµα για τον γονέα 

επειδή απαλλάσσεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2238/1994. 

Αν το ανωτέρω ακίνητο είχε χρησιµοποιηθεί από το τέκνο για άλλο λόγο εκτός από 

κύρια κατοικία, τότε θα προέκυπτε για τον γονέα  τεκµαρτό εισόδηµα από δωρεάν 

παραχώρηση που υπολογίζεται στη συνολική επιφάνεια του διαµερίσµατος, δηλαδή 

στα 140 τ.µ. αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του 

ν.2238/1994. 

Παράδειγµα 2: 

 Έστω φορολογούµενος διαµένει σε ένα διαµέρισµα που βρίσκεται στον 2ο όροφο επί 

της οδού Συντάγµατος 11 στην Λαµία. Το διαµέρισµα αυτό του έχει παραχωρηθεί 

δωρεάν από τον πατέρα του, για να διαµένει ως κύρια κατοικία του. Έχει επιφάνεια 

κυρίων χώρων 206 τ.µ., επιφάνεια  βοηθητικών χώρων 40 τ.µ. (οι βοηθ. χώροι 

βρίσκονται στην ίδια οικοδοµή µε την δωρεάν παραχωρούµενη) και βρίσκεται σε 

περιοχή µε τιµή ζώνης 1.950 ευρώ το τ.µ.. Οι δρόµοι που περικλείουν το οικοδοµικό 

τετράγωνο είναι οι ακόλουθοι: Κρήτης, Προσκόπων και  Καρπάθου. Η ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 

 

Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων 

Τετραγ. μέτρα Επιφάνεια σε τ.μ. X Δαπάνη ανά τ.μ = Σύνολο αντικειμεν. δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 80 Χ 40,00 = 3.200,00 
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Από 81 έως 120 τ.μ. 40 Χ 65,00 = 2.600,00 

Από 121 έως 200 τ.μ 80 Χ 110,00 = 8.800,00 

Από 201 έως 300 τ.μ 6 Χ 200,00 = 1.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                  15.800,00 

               

Αντικειμενική δαπάνη βοηθητικών  χώρων 

Επιφάνεια σε τ.μ. Χ Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο Αντικειμενικής δαπάνης 

40 Χ 40,00 = 1.600,00 

  

Άρα η συνολική αντικειµενική δαπάνη δωρεάν παραχωρούµενης κατοικίας 

είναι  17.400,00 €. 

Η παραπάνω αντικειµενική δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον υιό που διαµένει 

στο ακίνητο και όχι τον γονέα του, ο οποίος του παραχώρησε το ακίνητο ως κύρια 

κατοικία. 

Επειδή τα τ.µ. της κατοικίας που παραχώρησε ο γονέας στο τέκνο του είναι 206+40= 

246 τ.µ. (περισσότερα δηλαδή από 200),  θα προκύψει τεκµαρτό εισόδηµα για τον 

γονέα για τα πάνω από τα 200 τ.µ. (στο παράδειγµά µας είναι 246 τ.µ. - 200 τ.µ. = 46 

τ.µ.) διότι σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, απαλλάσσεται το 

τεκµαρτό εισόδηµα µέχρι τα 200 τ.µ.. 
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Προκειµένου να υπολογιστεί για τον πατέρα το τεκµαρτό µίσθωµα για τα 46 τ.µ. θα 

εφαρµοστούν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.2238/1994. Οι διατάξεις 

της παρ.3 του άρθρου 22 του ν.2238/1994, έχουν ως εξής: 

«Άρθρο 22. Ακαθάριστο εισόδηµα 

3. Σε περίπτωση που η οικοδοµή χρησιµοποιήθηκε µε άλλον τρόπο από τον 

ιδιοκτήτη, το νοµέα, τον επιφανειούχο, τον επικαρπωτή κ.λπ. ή µε τη συγκατάθεση 

αυτού κατοικήθηκε ή χρησιµοποιήθηκε µε άλλο τρόπο από τρίτο, χωρίς αντάλλαγµα, 

το ακαθάριστο εισόδηµα βρίσκεται ύστερα από τη σύγκριση της µε άλλες οικοδοµές 

που εκµισθώνονται, πάντως το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα που καθορίζεται µε 

αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το πέντε τοις εκατό (5%) ούτε 

µικρότερο από το τριάµισι τοις εκατό (3,5%) της αξίας του ακινήτου, όπως η αξία 

αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. 

Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της 

αξίας των ακινήτων, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα δεν µπορεί να είναι ανώτερο 

από το τέσσερα τοις εκατό (4%) της πραγµατικής αξίας της οικοδοµής κατά το χρόνο 

της φορολογίας. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των τεσσάρων 

τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1». 

Η αντικειµενική αξία του ακινήτου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του 

ν.1249/1982, ανέρχεται στο ποσό 230.000,00 €. Το 3,5% αυτής της αξίας είναι 

8.050,00 που ισούται µε το ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα ολόκληρου του ακινήτου. 

Επειδή όπως αναφέραµε θα υπολογίσουµε τεκµαρτό µίσθωµα µόνο για τα 80 τ.µ., 

τότε θα έχουµε: 8.050,00 Χ 80/250 = 2.576,00 €. Συνεπώς ο πατέρας θα αναγράψει το 
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ποσό των 2.576,00 στη στήλη 13 του έντυπο Ε2  και από  κει θα το µεταφέρει στους 

κωδικούς 129-130 αντίστοιχα του εντύπου Ε1.  

Παράδειγµα 3: 

 Έστω φορολογούµενος διαµένει σε ένα διαµέρισµα που βρίσκεται στο ισόγειο 

πολυκατοικίας στην οδό Βωµ 2 στο Κιλκίς. Το διαµέρισµα αυτό του έχει 

παραχωρηθεί δωρεάν από τους γονείς του για να διαµένει ως κύρια κατοικία του. 

Έχει επιφάνεια κυρίων χώρων 123 τ.µ., και βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης 1.000 

ευρώ το τ.µ.. Το ακίνητο ανήκει στους γονείς του κατά ποσοστό 50 % πλήρους 

κυριότητας στον καθένα. Η ετήσια αντικειµενική  δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 

 

Άρα η συνολική αντικειµενική δαπάνη δωρεάν παραχωρούµενης κατοικίας είναι 

6.130,00 €. 

Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων 

Τετραγ. μέτρα Επιφάνεια σε τ.μ. Χ Δαπάνη ανά τ.μ = Σύνολο αντικειμεν. δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 80 Χ 40,00 = 3.200,00 

Από 121 έως 200 τ.μ 40 Χ 65,00 = 2.600,00 

Από 121 έως 200 τ.μ 3 Χ 110,00 = 330,00 

 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                       6.130,00 
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Η παραπάνω αντικειµενική δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον υιό που διαµένει 

στο ακίνητο και όχι τους γονείς του, οι οποίο του παραχώρησαν το ακίνητο ως κύρια 

κατοικία. 

Επειδή τα τετραγωνικά της κατοικίας που παραχώρησαν οι γονείς  στο τέκνο τους 

είναι 123 (λιγότερα δηλαδή από 200), δε θα προκύψει τεκµαρτό εισόδηµα για τους 

γονείς, επειδή απαλλάσσεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2238/1994.  

Να σηµειώσουµε ότι όλα τα δεδοµένα των παραπάνω παραδειγµάτων είναι υποθετικά 

και ουδεµία σχέση έχουν µε την πραγµατικότητα.  

 

1.11   Πίνακας µε αντικειµενικές δαπάνες κατοικιών  

Ακολουθεί πίνακας µε παραδείγµατα κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή 

ζώνης µέχρι 2.799 €  (που αποτελούν και την πλειονότητα των τιµών ζώνης) για 

πληρέστερη κατανόηση του κλιµακωτού προσδιορισµού τους. Στον Πίνακα Α 

παραθέτουµε τις αξίες για κύρια κατοικία (διαµέρισµα ή µονοκατοικία) και 

δευτερεύουσα (διαµέρισµα ή µονοκατοικία) και στον Πίνακα Β παραθέτουµε τις 

αξίες για βοηθητικούς χώρους που βρίσκονται σε κύριες κατοικίες (διαµερίσµατα ή 

µονοκατοικίες) και σε δευτερεύουσες κατοικίες (διαµερίσµατα ή µονοκατοικίες) : 

 

Πίνακας Α: 
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Τιμές ζώνης έως 2.799 ευρώ 

Επιφάνεια  σε τ.μ.

Κύριοι Χώροι 

Αντικειμενική 

δαπάνη σε ευρώ 

Κύριων Χώρων 

Κύρια κατοικία Δευτερεύουσα 

Διαμέρισμα Μονοκατοικία ΔιαμέρισμαΜονοκατοικία

40 1.600,00 1.600,00 1.920,00 800,00 960,00 

45 1.800,00 1.800,00 2.160,00 900,00 1.080,00 

50 2.000,00 2.000,00 2.400,00 1.000,00 1.200,00 

55 2.200,00 2.200,00 2.640,00 1.100,00 1.320,00 

60 2.400,00 2.400,00 2.880,00 1.200,00 1.440,00 

65 2.600,00 2.600,00 3.120,00 1.300,00 1.560,00 

70 2.800,00 2.800,00 3.360,00 1.400,00 1.680,00 

75 3.000,00 3.000,00 3.600,00 1.500,00 1.800,00 

80 3.200,00 3.200,00 3.840,00 1.600,00 1.920,00 

85 3.525,00 3.525,00 4.230,00 1.762,50 2.115,00 

90 3.850,00 3.850,00 4.620,00 1.925,00 2.310,00 

95 4.175,00 4.175,00 5.010,00 2.087,50 2.505,00 

100 4.500,00 4.500,00 5.400,00 2.250,00 2.700,00 

105 4.825,00 4.825,00 5.790,00 2.412,50 2.895,00 

110 5.150,00 5.150,00 6.180,00 2.575,00 3.090,00 

115 5.475,00 5.475,00 6.570,00 2.737,50 3.285,00 
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120 5.800,00 5.800,00 6.960,00 2.900,00 3.480,00 

125 6.350,00 6.350,00 7.620,00 3.175,00 3.810,00 

130 6.900,00 6.900,00 8.280,00 3.450,00 4.140,00 

135 7.450,00 7.450,00 8.940,00 3.725,00 4.470,00 

140 8.000,00 8.000,00 9.600,00 4.000,00 4.800,00 

145 8.550,00 8.550,00 10.260,00 4.275,00 5.130,00 

150 9.100,00 9.100,00 10.920,00 4.550,00 5.460,00 

155 9.650,00 9.650,00 11.580,00 4.825,00 5.790,00 

160 10.200,00 10.200,00 12.240,00 5.100,00 6.120,00 

165 10.750,00 10.750,00 12.900,00 5.375,00 6.450,00 

170 11.300,00 11.300,00 13.560,00 5.650,00 6.780,00 

175 11.850,00 11.850,00 14.220,00 5.925,00 7.110,00 

180 12.400,00 12.400,00 14.880,00 6.200,00 7.440,00 

185 12.950,00 12.950,00 15.540,00 6.475,00 7.770,00 

190 13.500,00 13.500,00 16.200,00 6.750,00 8.100,00 

195 14.050,00 14.050,00 16.860,00 7.025,00 8.430,00 

200 14.600,00 14.600,00 17.520,00 7.300,00 8.760,00 

205 15.600,00 15.600,00 18.720,00 7.800,00 9.360,00 

210 16.600,00 16.600,00 19.920,00 8.300,00 9.960,00 
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215 17.600,00 17.600,00 21.120,00 8.800,00 10.560,00 

220 18.600,00 18.600,00 22.320,00 9.300,00 11.160,00 

225 19.600,00 19.600,00 23.520,00 9.800,00 11.760,00 

230 20.600,00 20.600,00 24.720,00 10.300,00 12.360,00 

235 21.600,00 21.600,00 25.920,00 10.800,00 12.960,00 

240 22.600,00 22.600,00 27.120,00 11.300,00 13.560,00 

245 23.600,00 23.600,00 28.320,00 11.800,00 14.160,00 

250 24.600,00 24.600,00 29.520,00 12.300,00 14.760,00 

255 25.600,00 25.600,00 30.720,00 12.800,00 15.360,00 

260 26.600,00 26.600,00 31.920,00 13.300,00 15.960,00 

265 27.600,00 27.600,00 33.120,00 13.800,00 16.560,00 

270 28.600,00 28.600,00 34.320,00 14.300,00 17.160,00 

275 29.600,00 29.600,00 35.520,00 14.800,00 17.760,00 

280 30.600,00 30.600,00 36.720,00 15.300,00 18.360,00 

285 31.600,00 31.600,00 37.920,00 15.800,00 18.960,00 

290 32.600,00 32.600,00 39.120,00 16.300,00 19.560,00 

295 33.600,00 33.600,00 40.320,00 16.800,00 20.160,00 

300 34.600,00 34.600,00 41.520,00 17.300,00 20.760,00 

305 36.600,00 36.600,00 43.920,00 18.300,00 21.960,00 
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310 38.600,00 38.600,00 46.320,00 19.300,00 23.160,00 

315 40.600,00 40.600,00 48.720,00 20.300,00 24.360,00 

320 42.600,00 42.600,00 51.120,00 21.300,00 25.560,00 

325 44.600,00 44.600,00 53.520,00 22.300,00 26.760,00 

330 46.600,00 46.600,00 55.920,00 23.300,00 27.960,00 

335 48.600,00 48.600,00 58.320,00 24.300,00 29.160,00 

340 50.600,00 50.600,00 60.720,00 25.300,00 30.360,00 

345 52.600,00 52.600,00 63.120,00 26.300,00 31.560,00 

350 54.600,00 54.600,00 65.520,00 27.300,00 32.760,00 

  

Πίνακας Β: 

 

Τιμές ζώνης έως 2.799 ευρώ 

Επιφάνεια  σε τ.μ.

Βοηθ. Χώροι 

Αντικειμενική δαπάνη σε 

ευρώ 

Βοηθ. Χώρων 

Κύρια κατοικία Δευτερεύουσα 

ΔιαμέρισμαΜονοκατοικία ΔιαμέρισμαΜονοκατοικία 

2 80,00 80,00 96,00 40,00 48,00 

4 160,00 160,00 192,00 80,00 96,00 

6 240,00 240,00 288,00 120,00 144,00 
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8 320,00 320,00 384,00 160,00 192,00 

10 400,00 400,00 480,00 200,00 240,00 

12 480,00 480,00 576,00 240,00 288,00 

14 560,00 560,00 672,00 280,00 336,00 

16 640,00 640,00 768,00 320,00 384,00 

18 720,00 720,00 864,00 360,00 432,00 

20 800,00 800,00 960,00 400,00 480,00 

22 880,00 880,00 1.056,00 440,00 528,00 

24 960,00 960,00 1.152,00 480,00 576,00 

26 1.040,00 1.040,00 1.248,00 520,00 624,00 

28 1.120,00 1.120,00 1.344,00 560,00 672,00 

30 1.200,00 1.200,00 1.440,00 600,00 720,00 

32 1.280,00 1.280,00 1.536,00 640,00 768,00 

34 1.360,00 1.360,00 1.632,00 680,00 816,00 

36 1.440,00 1.440,00 1.728,00 720,00 864,00 

38 1.520,00 1.520,00 1.824,00 760,00 912,00 

40 1.600,00 1.600,00 1.920,00 800,00 960,00 

42 1.680,00 1.680,00 2.016,00 840,00 1.008,00 

44 1.760,00 1.760,00 2.112,00 880,00 1.056,00 
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46 1.840,00 1.840,00 2.208,00 920,00 1.104,00 

48 1.920,00 1.920,00 2.304,00 960,00 1.152,00 

50 2.000,00 2.000,00 2.400,00 1.000,00 1.200,00 

52 2.080,00 2.080,00 2.496,00 1.040,00 1.248,00 

54 2.160,00 2.160,00 2.592,00 1.080,00 1.296,00 

56 2.240,00 2.240,00 2.688,00 1.120,00 1.344,00 

58 2.320,00 2.320,00 2.784,00 1.160,00 1.392,00 

60 2.400,00 2.400,00 2.880,00 1.200,00 1.440,00 

62 2.480,00 2.480,00 2.976,00 1.240,00 1.488,00 

64 2.560,00 2.560,00 3.072,00 1.280,00 1.536,00 

66 2.640,00 2.640,00 3.168,00 1.320,00 1.584,00 

68 2.720,00 2.720,00 3.264,00 1.360,00 1.632,00 

70 2.800,00 2.800,00 3.360,00 1.400,00 1.680,00 

72 2.880,00 2.880,00 3.456,00 1.440,00 1.728,00 

74 2.960,00 2.960,00 3.552,00 1.480,00 1.776,00 

76 3.040,00 3.040,00 3.648,00 1.520,00 1.824,00 

78 3.120,00 3.120,00 3.744,00 1.560,00 1.872,00 

80 3.200,00 3.200,00 3.840,00 1.600,00 1.920,00 

82 3.280,00 3.280,00 3.936,00 1.640,00 1.968,00 
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84 3.360,00 3.360,00 4.032,00 1.680,00 2.016,00 

86 3.440,00 3.440,00 4.128,00 1.720,00 2.064,00 

88 3.520,00 3.520,00 4.224,00 1.760,00 2.112,00 

90 3.600,00 3.600,00 4.320,00 1.800,00 2.160,00 

92 3.680,00 3.680,00 4.416,00 1.840,00 2.208,00 

94 3.760,00 3.760,00 4.512,00 1.880,00 2.256,00 

96 3.840,00 3.840,00 4.608,00 1.920,00 2.304,00 

98 3.920,00 3.920,00 4.704,00 1.960,00 2.352,00 

100 4.000,00 4.000,00 4.800,00 2.000,00 2.400,00 

102 4.080,00 4.080,00 4.896,00 2.040,00 2.448,00 

104 4.160,00 4.160,00 4.992,00 2.080,00 2.496,00 

106 4.240,00 4.240,00 5.088,00 2.120,00 2.544,00 

108 4.320,00 4.320,00 5.184,00 2.160,00 2.592,00 

110 4.400,00 4.400,00 5.280,00 2.200,00 2.640,00 

112 4.480,00 4.480,00 5.376,00 2.240,00 2.688,00 

114 4.560,00 4.560,00 5.472,00 2.280,00 2.736,00 

116 4.640,00 4.640,00 5.568,00 2.320,00 2.784,00 

118 4.720,00 4.720,00 5.664,00 2.360,00 2.832,00 

120 4.800,00 4.800,00 5.760,00 2.400,00 2.880,00 
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122 4.880,00 4.880,00 5.856,00 2.440,00 2.928,00 

124 4.960,00 4.960,00 5.952,00 2.480,00 2.976,00 

126 5.040,00 5.040,00 6.048,00 2.520,00 3.024,00 

 

2. Αντικειµενική δαπάνη αυτοκινήτων 

2.1 Γενικά 

Σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 2238/1994 όπως αυτή 

ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 

28 του ν.3986/2011, η αντικειµενική δαπάνη  των αυτοκινήτων  ορίζεται ως εξής 

α) Για αυτοκίνητα µέχρι και 1.200 κ.ε. σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000), 

 

β) Για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και µέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 

εξακόσια ευρώ (600) ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά, 

 

γ) Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και µέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται εννιακόσια 

ευρώ (900) ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και 

 

δ) Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται χίλια διακόσια ευρώ (1.200) ανά 

εκατό (100) κυβικά εκατοστά. 

 

Τα ανωτέρω καταλαµβάνουν και τα αυτοκίνητα µεικτής χρήσης καθώς και τα 

αυτοκίνητα τύπου jeep. 
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Mε βάση το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 16 του ν.2238/1994, τα 

παραπάνω ποσά µειώνονται ανάλογα µε την παλαιότητα του αυτοκινήτου η οποία 

υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 

τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) και µέχρι δέκα 

(10) έτη και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστηµα πάνω από 

δέκα (10) έτη. 

 

Παραθέτουµε πίνακα µε ορισµένες κατηγορίες αυτοκινήτων και τις αντίστοιχες 

αντικειµενικές δαπάνες, για πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω: 

 

Επιβατικά 

αυτοκίνητα Ι.Χ. 

(σε κ.εκ.) 

Μέχρι και 5 έτη 

(Ποσά σε €) 

(2007-2011) 

Πάνω από 5 έτη 

µέχρι και 10 έτη. 

Μείωση 30% 

(2002-2006) 

Πάνω από 10 

έτη  Μείωση 50% 

(Πριν το 2002) 

1.000 4.000 2.800 2.000 

1.100 4.000 2.800 2.000 

1.200 4.000 2.800 2.000 

1.300 4.600 3.220 2.300 

1.400 5.200 3.640 2.600 
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1.500 5.800 4.060 2.900 

1.600 6.400 4.480 3.200 

1.700 7.000 4.900 3.500 

1.800 7.600 5.320 3.800 

1.900 8.200 5.740 4.100 

2.000 8.800 6.160 4.400 

2.100 9.700 6.790 4.850 

2.200 10.600 7.420 5.300 

2.300 11.500 8.050 5.750 

2.400 12.400 8.680 6.200 

2.500 13.300 9.310 6.650 

2.600 14.200 9.940 7.100 

2.700 15.100 10.570 7.550 

2.800 16.000 11.200 8.000 

2.900 16.900 11.830 8.450 

3.000 17.800 12.460 8.900 

Πάνω από 3.000 κυβικά εκατοστά 1200 € ανά 100 κυβικά εκατοστά 
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Βλέπουµε ότι η ετήσια αντικειµενική δαπάνη των αυτοκινήτων αυξήθηκε σηµαντικά 

σε σχέση µε πέρυσι. Ένα αυτοκίνητο 2.000 κ.ε. µε ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας 

το έτος 2009, πέρυσι είχε αντικειµενική δαπάνη 5.100,00 € ενώ φέτος θα έχει 

8.800,00 €, µεγαλύτερη δηλαδή κατά 3.700,00 €.  

Αν ο κυβισµός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1340, 1270 

κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (Μέχρι 50 

κ.ε. προς την αµέσως προηγούµενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αµέσως επόµενη). 

Για παράδειγµα, αν ένα αυτοκίνητο έχει κυβισµό 1.712 κ.ε., τότε θα ληφθεί υπόψη 

για τον υπολογισµό ως κυβισµός 1.700 κ.ε., ενώ αν ένα αυτοκίνητο έχει κυβισµό 

1.170 κ.ε., τότε θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό ως κυβισµός 1.200 κ.ε..  

Για τον υπολογισµό του χρόνου παλαιότητας λαµβάνεται υπόψη ως πρώτο 

έτος, το έτος µέσα στο οποίο για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το αυτοκίνητο στην 

Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εάν το αυτοκίνητο αυτό είχε κυκλοφορήσει για πρώτη 

φορά ως Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ή ως αυτοκίνητο διαφορετικής χρήσης ή κατηγορίας (π.χ. 

ως Ε.∆.Χ.). Κατά συνέπεια για τη µείωση της αντικειµενικής δαπάνης λόγω 

παλαιότητας του αυτοκινήτου λαµβάνεται υπόψη το πρώτο έτος κυκλοφορίας του 

στην Ελλάδα, ανεξάρτητα το πότε εκδόθηκε η ελληνική άδεια κυκλοφορίας (σχετ. 

απόφ. ΠΟΛ.1094/23.3.1989  και 1032607/617/Α0012/4.4.2002 έγγραφο). 

2.2 Αυτοκίνητα από τον Ο.∆.∆.Υ. 

 

Μέχρι 31.12.2009 υπολόγιζε το ποσοστό µείωσης 40%για τη δαπάνη που 

προέκυπτε  βάσει του αυτοκινήτου που έχει αγοραστεί από τον Οργανισµό 

∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού (Ο.∆.∆.Υ.). Από 1.1.2010 και µετά (µε τις διατάξεις 

του ν.384/2010)  καταργήθηκε η µείωση που υπήρχε για τα αυτοκίνητα που 
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αγοράζονται από τον Ο.∆.∆.Υ., δεδοµένου ότι πλέον οι δαπάνες των αυτοκινήτων 

υπολογίζονται µε πραγµατικά δεδοµένα και όχι τεκµαρτά. 

2.3 Αυτοκίνητα αντίκες 

Από 1.1.2010 και µετά, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται  για 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας 

(αντίκες), το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ηµεδαπό φορέα που έχει αρµοδιότητα να 

εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό. Σηµειώνεται ότι µε τις προηγούµενες διατάξεις δεν 

υπήρχε πλήρης απαλλαγή, αλλά ποσοστό µείωσης 60% για χρονικό διάστηµα πάνω 

από 30 έτη από το έτος κατασκευής. 

 

2.4 Αυτοκίνητα εταιριών 

Αναφορικά µε τον τρόπο λογισµού της αντικειµενικής δαπάνης  για τις περιπτώσεις 

εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., αστικών, κοινωνιών, κοινοπραξιών), αλλοδαπών 

νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων που έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά Ι.Χ. 

αυτοκίνητα, για την περίπτωση όπου ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα 

προστατευόµενα µέλη είναι κάτοχοι και άλλων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, για την 

περίπτωση όπου ανήλικο τέκνο κατέχει επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, για την περίπτωση 

απόκτησης ή µεταβίβασης επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του έτους, 

για τις περιπτώσεις ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής, εικονικής µεταβίβασης 

ή κτήσης και πραγµατικής συγκυριότητας αυτοκινήτου από περισσότερα πρόσωπα, 

για τις περιπτώσεις εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων και για τις επιχειρήσεις 

ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης που χρησιµοποιούν για το σκοπό τους 

περισσότερα αυτοκίνητα και για τις περιπτώσεις αυτοκινήτων µικτής χρήσης και 

αυτοκινήτων τύπου je, εξακολουθούν να ισχύουν όσα ίσχυαν και πέρυσι. 
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Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε  την περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του 

ν.2238/1994, για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των ανωτέρω εταιριών, 

οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 

χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειµενική 

δαπάνη των: 

i) οµόρρυθµων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθµων, εταίρων ή κοινωνών ή µελών της 

κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό 

συµµετοχής τους στην εταιρία, προκειµένου περί οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή 

αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία, 

ii) των φυσικών προσώπων, µελών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, 

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

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

iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, 

επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία 

περιορισµένης ευθύνης και 

iv) των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, διοικητών ανωνύµων εταιριών 

και προέδρων των διοικητικών συµβουλίων τους, επιµεριζόµενη ισοµερώς µεταξύ 

τους. 

Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή 

περιορισµένης ευθύνης ή αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή 

κοινοπραξιών είναι νοµικά πρόσωπα, η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση 

τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή 

τους λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που µετέχουν σε 

αυτά τα νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο.  
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 2.4.1 Αυτοκίνητα Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. 

Για την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που βαρύνει το φορολογούµενο από τα 

αυτοκίνητα εταιρίας ή εταιριών ή κοινωνιών ή κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση 

ή επάγγελµα, θα συµπληρώνεται ανάλογη κατάσταση, στην οποία θα αναλύεται η 

δαπάνη από τα αυτοκίνητα της εταιρίας, η ιδιότητα των εταίρων (οµόρρυθµος, 

διαχειριστής Ε.Π.Ε., κ.λπ.), το ποσοστό συµµετοχής των οµόρρυθµων εταίρων, κ.λπ.. 

Επίσης, για την αντικειµενική δαπάνη που βαρύνει το φορολογούµενο από τα 

αυτοκίνητα εταιρίας της οποίας όλα τα µέλη είναι νοµικά πρόσωπα, λόγω της 

συµµετοχής του σε νοµικό πρόσωπο που είναι µέλος της, θα συµπληρώνεται ανάλογη 

κατάσταση στην οποία εκτός των παραπάνω, θα αναλύεται και η αντικειµενική 

δαπάνη της εταιρίας της οποίας είναι µέλος λόγω της συµµετοχής της στην άλλη 

εταιρία, καθώς και της δαπάνης που τον βαρύνει. Το ποσό της αντικειµενικής 

δαπάνης που αντιστοιχεί στο φορολογούµενο θα µεταφερθεί στους κωδικούς 851-

858, κατά περίπτωση, µε αναφορά στις οικείες στήλες "ως συνηµµένη Κατάσταση Νο 

1" ή "ως συνηµµένη κατάσταση Νο 2" κ.λπ. κατά περίπτωση. 

Ανάλογη κατάσταση θα συµπληρώνεται για τη δαπάνη που  βαρύνει το 

φορολογούµενο από τα αυτοκίνητα από τις ατοµικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτων, τις επιχειρήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων. 

Για τις ανώνυµες εταιρίες, ο υπόχρεος θα συµπληρώνει όµοια κατάσταση αν έχει την 

ιδιότητα του Προέδρου των διοικητικών συµβουλίων τους ή του ∆ιοικητή αυτών ή 

είναι εντεταλµένος ή διευθύνων σύµβουλός  

Ειδικότερα: 

Αν Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αστική εταιρία, καθώς και κοινωνία ή κοινοπραξία που ασκούν 

επιχείρηση ή επάγγελµα, έχει ένα ή περισσότερα αυτοκίνητα, η ετήσια αντικειµενική 
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δαπάνη αυτών µερίζεται µεταξύ των οµόρρυθµων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθµων, 

εταίρων ή των µελών της κοινωνίας ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, κατά το 

ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία, την κοινωνία κτλ. Η αντικειµενική δαπάνη 

που αναλογεί σε κάθε εταίρο για κάθε εταιρία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τη 

µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας και 

βαρύνει αυτά τα πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής ή κατοικίας τους. Τα 

παραπάνω εφαρµόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που: 

α) είναι ταυτόχρονα διαχειριστές και εταίροι Ε.Π.Ε., 

β) είναι εταίροι Ε.Π.Ε. και εφόσον κανείς από τους διαχειριστές της Ε.Π.Ε. δεν είναι 

εταίρος αυτής,   

γ) είναι εντεταλµένοι σύµβουλοι, διευθύνοντες σύµβουλοι, διοικητές και πρόεδροι 

Α.Ε.. Ειδικά στην περίπτωση αυτή  η κατανοµή της τεκµαρτής δαπάνης γίνεται 

ισοµερώς µε ανάλογη εφαρµογή βέβαια του προηγούµενου (δεύτερου) εδαφίου. 

 

- Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αλλά 

υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις (σ.σ. 

και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του αν. ν.89/1967, 

του αν. ν.378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, βλέπε και παράγραφο 2.4.5 

κατωτέρω), το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης, που προκύπτει 

µε βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νοµικού 

προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήµατος ή πρακτορείου της 

επιχείρησης εγκατεστηµένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί 

στην Ελλάδα το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται 

του οικείου γραφείου ή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου. 
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- Προκειµένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισµό της ετήσιας 

αντικειµενικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη µεγαλύτερη 

αντικειµενική δαπάνη. Και στην περίπτωση όµως αυτή οι υπόχρεοι πρέπει να 

αναγράψουν όλα τα αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται γι' αυτόν το σκοπό, αλλά 

στους κωδικούς 851-858 θα συµπεριλάβουν µόνο τη µεγαλύτερη αντικειµενική 

δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της υπόψη επιχείρησης που χρησιµοποιείται 

γι' αυτόν το σκοπό. 

Παραδείγµατα για εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.: 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, στις περιπτώσεις Ο.Ε., Ε.Ε. και αστικών εταιριών που 

έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκίνητα η αντικειµενική 

δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη, προκειµένου για 

Ο.Ε. και Ε.Ε., των οµόρρυθµων µόνο εταίρων φυσικών προσώπων και προκειµένου 

για αστικές εταιρίες των µελών τους, µεριζόµενη κατά το ποσοστό συµµετοχής του 

καθενός. Η αντικειµενική αυτή δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο δεν µπορεί να 

είναι ανώτερη από τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από 

αυτοκίνητο της εταιρίας (σχετ. αποφ. ΠΟΛ.1094/23.3.1989 και ΠΟΛ.1042/8.2.1993). 

  

Παράδειγµα 1ο:  

Έστω οµόρρυθµη εταιρεία «Ξ» που αποτελείται από τρία οµόρρυθµα µέλη το φυσικό 

πρόσωπο «Α» µε ποσοστό συµµετοχής 50%, το φυσικό πρόσωπο «Β» µε ποσοστό 

30% και το φυσικό πρόσωπο «Γ» µε ποσοστό συµµετοχής 20% και έχει στην 
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κυριότητα ή κατοχή της 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, µε  αντικειµενική  δαπάνη 4.000,00 και 

6.200,00 αντίστοιχα. Η συνολική αντικειµενική δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων 

(10.200,00) θα βαρύνει τους  οµόρρυθµους εταίρους ως εξής:   

Φυσικό πρόσωπο «Α» : 10.200,00 Χ 50% = 5.100,00 

Φυσικό πρόσωπο «Β» : 10.200,00 Χ 30% = 3.060,00 

Φυσικό πρόσωπο «Γ» : 10.200,00 Χ 20% = 2.040,00 

Παράδειγµα 2ο: 

Έστω ότι η ετερόρρυθµη εταιρεία «Θ» έχει οµόρρυθµα µέλη το φυσικό πρόσωπο «Α» 

µε ποσοστό συµµετοχής 5%,το φυσικό πρόσωπο «Β» µε ποσοστό 20%, την Ο.Ε. «Γ» 

µε ποσοστό 30% και ως ετερόρρυθµα µέλη το φυσικό πρόσωπο «∆» µε ποσοστό 25% 

και την Α.Ε. «Ε» µε ποσοστό 20%.  Η εταιρεία έχει στην κυριότητα  4 Ε.Ι.Χ. 

αυτοκίνητα µε αντικειµενική δαπάνη 3.200,00,  3.800,00, 5320,00 και 5.800,00 

αντίστοιχα. Η συνολική αντικειµενική δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων είναι 

18.120,00 και θα βαρύνει µόνο τα φυσικά πρόσωπα «Α» και «Β». Για την εξεύρεση 

του ποσού της δαπάνης που αναλογεί στον «Α» και στον «Β» θα θεωρηθεί ότι το 

άθροισµα των ποσοστών της συµµετοχής τους στην ετερόρρυθµη εταιρεία, 

αντιστοιχεί στο άθροισµα της αντικειµενικής δαπάνης όλων των αυτοκινήτων, 

δηλαδή ότι στο ποσοστό 25% (5%+20%) αντιστοιχεί αντικειµενική δαπάνη 

18.120.000. Η συνολική αντικειµενική δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων (18.120,00) 

θα βαρύνει τους  οµόρρυθµους εταίρους ως εξής:    
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Φυσικό πρόσωπο «Α»:  

  
5 

  

18.120,00 X 

100 

= 3.624,00 
25 

  100   

 Φυσικό πρόσωπο «Β»:   

  20   

18.120,00 

X 

100 

= 14.496,00 
25 

  100   

Η αντικειµενική δαπάνη όµως του «Β» περιορίζεται στο ποσό των 5.800,00 διότι δεν 

µπορεί να υπερβεί τη µεγαλύτερη αντικειµενική  δαπάνη που προκύπτει από τα 

αυτοκίνητο της εταιρίας ήτοι 5.800,00  (σχετ. αποφ. ΠΟΛ.1238/31.10.1994). 

  

Έστω ότι η ετερόρρυθµη εταιρεία «Χ» µε 3 οµόρρυθµους εταίρους «Α», «Β» και «Γ» 

(φυσικά πρόσωπα) και 1 ετερόρρυθµο εταίρο µε ποσοστό συµµετοχής στην εταιρία 

κάθε εταίρου 25%, έχει 3 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα µε αντικειµενική δαπάνη 
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3.300,00,3.600,00 και 5.400,00 ευρώ αντίστοιχα. Η συνολική αντικειµενική  δαπάνη 

αυτών των αυτοκινήτων είναι 12.300,00 και θα βαρύνει µόνο τα φυσικά πρόσωπα 

«Α»,«Β» και «Γ». Για την εξεύρεση του ποσού της δαπάνης που αναλογεί 

στους  «Α»,«Β» και «Γ»  θα θεωρηθεί ότι το άθροισµα των ποσοστών της 

συµµετοχής στην Ε.Ε. «Χ» των «Α»,«Β» και «Γ», αντιστοιχεί στο άθροισµα της 

τεκµαρτής δαπάνης όλων των αυτοκινήτων, δηλαδή ότι στο ποσοστό 75% 

(25%+25%+25%) αντιστοιχεί αντικειµενική δαπάνη 12.300,00. Η συνολική 

αντικειµενική δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων (12.300,00) θα βαρύνει τους 

οµόρρυθµους εταίρους ως εξής:   Φυσικό πρόσωπο «Α»: 

 

  
        25 

  

12300,00 X 
      100 

= 4.110,00 
        75 

  
       100 

  

Φυσικό πρόσωπο «Β»:  

  

  25   

12300,00 X 

100 

= 4.110,00 
75 

  100   
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Φυσικό πρόσωπο «Γ»:  

  

  25   

12300,00 X 

100 

= 4.110,00 
75 

  
100 

  

  

Παράδειγµα 4ο 

Έστω ότι στην οµόρρυθµη εταιρεία «X» συµµετέχουν η Ο.Ε. «A» µε ποσοστό 

συµµετοχής 20% και η Α.Ε. «B» µε ποσοστό συµµετοχής 80% και η εταιρία αυτή 

(δηλαδή η Ο.Ε. «X») έχει στην κυριότητα ή κατοχή της 3 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα µε 

αντικειµενική δαπάνη 3.600,00, 4.200,00 και 5.400,00 ευρώ αντίστοιχα. Η συνολική 

αντικειµενική δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων είναι  13.200,00.Στην περίπτωση 

αυτή  θα γίνει κατ’ αρχήν κατανοµή της συνολικής δαπάνης στα νοµικά πρόσωπα 

οµόρρυθµα µέλη της εταιρίας µε βάση τα ποσοστά συµµετοχής τους στην εταιρία, 

χωρίς σε αυτό το στάδιο να γίνεται η σύγκριση του ποσού που αναλογεί σε κάθε 

νοµικό πρόσωπο µέλος της εταιρίας µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του στην 

εταιρία µε τη µεγαλύτερη δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας. 

Συνεπώς έχουµε: 
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α) Στην Ο.Ε. «Α» 13.200,00 Χ 20/100 = 2.640,00 ευρώ 

β) Στην Α.Ε. «Β»  13.200,00 Χ 80/100 = 10.560,00 ευρώ 

Στη συνέχεια θα κατανεµηθεί η δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταιρία στα φυσικά 

πρόσωπα µέλη της που ανάλογα µε την µορφή της εταιρίας βαρύνονται µε τη δαπάνη 

των αυτοκινήτων της εταιρίας. Σε αυτό το στάδιο γίνεται σύγκριση της δαπάνης που 

αναλογεί σε κάθε µέλος της εταιρίας µε τη µεγαλύτερη δαπάνη που προκύπτει µε 

βάση τα αυτοκίνητα της εταιρίας στην οποία συµµετέχει η παρούσα εταιρία, δηλαδή 

στο παράδειγµα αυτό θα γίνεται σύγκριση µε τη δαπάνη των 5.400,00ευρώ.   

Με βάση τα παραπάνω: 

α) Αν µέλη της Ο.Ε. «Α» είναι τα φυσικά πρόσωπα  «ΑΑ» και «ΑΒ» µε ποσοστό 

συµµετοχής 70% και 30% αντίστοιχα, τότε: αα) στο φυσικό πρόσωπο «ΑΑ» αναλογεί 

αντικειµενική  δαπάνη 2.640,00 Χ70% = 1.848,00 και ββ) στο φυσικό πρόσωπο 

«ΑΒ» αναλογεί  αντικειµενική δαπάνη 2.640,00 Χ  30% = 792,00.  

β) Αν πρόεδρος του ∆.Σ. της Α.Ε. «Β» είναι ο «Ψ» και διευθύνων σύµβουλος αυτής 

ο «Ω», στους «Ψ» και «Ω» αντιστοιχεί στον καθένα δαπάνη 10.560,00 / 2 =5.280,00.  

Περαιτέρω αν η Α.Ε. «Β» έχει στην ιδιοκτησία της 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα µε 

αντικειµενική δαπάνη 1.200,00 και 10.400,00 αντίστοιχα, στον πρόεδρο του ∆.Σ. «Ψ» 

και στον διευθύνοντα σύµβουλο «Ω» αναλογεί αντικειµενική δαπάνη (1.200,00 + 

10.400,00 ) : 2 = 5.800,00 ευρώ. Συνολικά στον  πρόεδρο του ∆.Σ. «Ψ» και στον 

διευθύνοντα σύµβουλο «Ω» αντιστοιχούν στον καθένα 5.280,00 + 5.800,00 

=11.080,00 ευρώ. 

Τα φυσικά πρόσωπα βαρύνονται και µε την αντικειµενική δαπάνη των αυτοκινήτων 

της εταιρίας στην οποία άµεσα συµµετέχουν και µε την αντικειµενική δαπάνη των 
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αυτοκινήτων της εταιρίας κ.λπ. στην οποία έµµεσα συµµετέχουν, εφόσον βέβαια όλα 

τα µέλη αυτής της τελευταίας εταιρίας είναι νοµικά πρόσωπα (σχετ. 

αποφ.ΠΟΛ.1238/31.10.1994). 

Σηµείωση: Στην περίπτωση που όλα τα µέλη µιας ελληνικής Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αστικής 

εταιρίας. ή κοινοπραξίας ή κοινωνίας που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα είναι νοµικά 

πρόσωπα και όλα τα µέλη των νοµικών αυτών προσώπων είναι επίσης νοµικά 

πρόσωπα, δεν θα πρέπει να συνεχιστεί και η εξέταση των µελών και αυτών των 

νοµικών προσώπων µέχρι να ανευρεθεί φυσικό πρόσωπο που να βαρύνεται µε την 

αντικειµενική  δαπάνη  µε βάση τα αυτοκίνητα της αρχικής εταιρίας κ.λπ. Τούτο 

βέβαια µε την προϋπόθεση ότι κανένα από τα µέλη της αρχικής ελληνικής Ο.Ε. Ε.Ε. 

ή κοινοπραξίας ή κοινωνίας κ.λπ.  δεν είναι Α.Ε.  

Στην περίπτωση που όλα τα µέλη µιας ελληνικής Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινοπραξίας ή 

κοινωνίας που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα είναι νοµικά πρόσωπα:  

α) εάν µεταξύ αυτών των νοµικών προσώπων περιλαµβάνονται και αλλοδαπές Α.Ε. ή 

µόνο αλλοδαπές Α.Ε., βαρύνονται µε την υπόψη τεκµαρτή δαπάνη και οι 

διευθύνοντες και εντεταλµένοι σύµβουλοι, οι διοικητές των Α.Ε. και πρόεδροι των 

∆.Σ., ανεξάρτητα από το εάν αυτοί κατοικούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,  

β) εάν ορισµένα από αυτά τα νοµικά πρόσωπα είναι ηµεδαπά και ορισµένα 

αλλοδαπά, κατά την αναζήτηση των φυσικών προσώπων που τελικά θα βαρύνονται 

µε την υπόψη τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης µε βάση τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα της 

ηµεδαπής εταιρίας θα ληφθούν υπόψη και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα,  

γ) εάν όλα αυτά τα νοµικά πρόσωπα είναι αλλοδαπά, θα ελεγχθούν τα µέλη και 

αυτών των αλλοδαπών νοµικών προσώπων, για να βρεθεί φυσικό πρόσωπο που να 
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βαρύνεται µε ποσά της υπόψη τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης (σχετ. αποφ. 

ΠΟΛ.1290/26.11.1998). 

 

 

2.4.2 Αυτοκίνητα Ε.Π.Ε. 

Στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης  (Ε.Π.Ε.) που έχουν στην 

κυριότητά τους ή στην κατοχή τους Ε.Ι.Χ.  αυτοκίνητα, η αντικειµενική  δαπάνη που 

αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη των φυσικών προσώπων που 

είναι διαχειριστές της εταιρείας και συγχρόνως µέλη της εταιρείας ανάλογα µε το 

ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρεία. Στην περίπτωση που κανείς διαχειριστής 

της Ε.Π.Ε. δεν είναι µέλος της, η δαπάνη αυτή λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη 

των φυσικών προσώπων που είναι µέλη της Ε.Π.Ε. ανάλογα µε το ποσοστό 

συµµετοχής τους στην Ε.Π.Ε. 

Παραδείγµατα για εταιρείες Ε.Π.Ε.: 

Παράδειγµα 1ο  

Έστω η Ε.Π.Ε.«Σ» στην οποία συµµετέχουν  το φυσικό πρόσωπο «εταίρος Α» µε 

ποσοστό συµµετοχής 50%, το φυσικό πρόσωπο «εταίρος Β» µε ποσοστό 40% και το 

φυσικό πρόσωπο «εταίρος Γ» µε ποσοστό συµµετοχής 10%  και έχει στην κυριότητα 

ή κατοχή της 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, µε αντικειµενική  δαπάνη 3.200,00 και 

3.800,00  αντίστοιχα. Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα είναι και διαχειριστές της 

Ε.Π.Ε. Η συνολική αντικειµενική δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων 9.000,00 θα 

βαρύνει τους  εταίρους-διαχειριστές ως εξής:  
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«εταίρος Α»: 7.000,00 Χ 50% = 3.500,00  

«εταίρος Β»: 7.000,00 Χ 40% = 2.800,00 

«εταίρος Γ»7.000,00 Χ 10% = 700,00    

Παράδειγµα 2ο 

 Έστω η Ε.Π.Ε.«Τ» στην οποία συµµετέχουν το φυσικό πρόσωπο «εταίρος Α» µε 

ποσοστό συµµετοχής 30%, το φυσικό πρόσωπο «εταίρος Β» µε ποσοστό 35%, οι 

οποίοι είναι διαχειριστές  της εταιρείας, το φυσικό πρόσωπο «εταίρος Γ» µε ποσοστό 

συµµετοχής 35%, και φυσικό πρόσωπο «∆» που είναι και αυτός διαχειριστής της 

εταιρείας (µη µέλος όµως  της εταιρείας). Η Ε.Π.Ε.  έχει στην κυριότητά της 2 Ε.Ι.Χ. 

αυτοκίνητα, µε αντικειµενική δαπάνη 8.200,00 και 8.800,00 αντίστοιχα.  Η συνολική 

αντικειµενική δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων 17.000,00 θα βαρύνει τους εταίρους-

διαχειριστές  ως εξής:  

«εταίρος Α»: 

 

  30   

17.000,00 X 

100 

= 7.846,15 
65 

  100   
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«εταίρος Β»:  

  35   

17.000,00 X 

100 

= 9.153,85 
65 

  100   

  

Σηµείωση: Στην περίπτωση που όλα τα µέλη µιας ελληνικής  Ε.Π.Ε. είναι νοµικά 

πρόσωπα και όλα τα µέλη των νοµικών αυτών προσώπων είναι επίσης νοµικά 

πρόσωπα, δεν θα πρέπει να συνεχιστεί και η εξέταση των µελών και αυτών των 

νοµικών προσώπων µέχρι να ανευρεθεί φυσικό πρόσωπο που να βαρύνεται µε την 

αντικειµενική  δαπάνη  µε βάση τα αυτοκίνητα της αρχικής εταιρίας κ.λπ. Τούτο 

βέβαια µε την προϋπόθεση ότι κανένα από τα µέλη της αρχικής ελληνικής Ε.Π.Ε. δεν 

είναι Α.Ε.  

Στην περίπτωση που όλα τα µέλη µιας ελληνικής Ε.Π.Ε. είναι νοµικά πρόσωπα:  

α) εάν µεταξύ αυτών των νοµικών προσώπων περιλαµβάνονται και αλλοδαπές Α.Ε. ή 

µόνο αλλοδαπές Α.Ε., βαρύνονται µε την υπόψη τεκµαρτή δαπάνη και οι 

διευθύνοντες και εντεταλµένοι σύµβουλοι, οι διοικητές των Α.Ε. και πρόεδροι των 

∆.Σ., ανεξάρτητα από το εάν αυτοί κατοικούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,  

β) εάν ορισµένα από αυτά τα νοµικά πρόσωπα είναι ηµεδαπά και ορισµένα 

αλλοδαπά, κατά την αναζήτηση των φυσικών προσώπων που τελικά θα βαρύνονται 
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µε την υπόψη τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης µε βάση τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα της 

ηµεδαπής εταιρίας θα ληφθούν υπόψη και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα,  

γ) εάν όλα αυτά τα νοµικά πρόσωπα είναι αλλοδαπά, θα ελεγχθούν τα µέλη και 

αυτών των αλλοδαπών νοµικών προσώπων, για να βρεθεί φυσικό πρόσωπο που να 

βαρύνεται µε ποσά της υπόψη τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης (σχετ. αποφ. 

ΠΟΛ.1290/26.11.1998). 

 

 

 

2.4.3 Αυτοκίνητα Α.Ε.  

Στις περιπτώσεις Α.Ε. που έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους 

Ε.Ι.Χ.  αυτοκίνητα, η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως 

αντικειµενική  δαπάνη των εντεταλµένων και διευθυνόντων συµβούλων, των 

διοικητών Α.Ε. και προέδρων των ∆.Σ., µεριζόµενη ισοµερώς µεταξύ τους. Η 

κατανοµή της δαπάνης αυτής στα υπόψη πρόσωπα θα γίνεται ισοµερώς (π.χ. αν µια 

Α.Ε. έχει 2 εντεταλµένους συµβούλους, ένα διοικητή και ένα πρόεδρο του ∆.Σ., τότε 

η συνολική τεκµαρτή δαπάνη µε βάση τα αυτοκίνητα της εταιρίας αυτής θα 

κατανεµηθεί ισοµερώς µεταξύ των πιο πάνω προσώπων, ανεξάρτητα από το αν τα 

πρόσωπα αυτά ασκούν πραγµατική διοίκηση. 

Ο διευθύνων σύµβουλος του οποίου ο διορισµός δεν έχει δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. δεν 

λαµβάνεται υπόψη για την κατανοµή  της αντικειµενικής δαπάνης  των αυτοκινήτων 

της Α.Ε. (σχετ. 1020527/268/Α0012/21.2.1994). Στην περίπτωση που τη θέση του 
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προέδρου του ∆.Σ. Α.Ε. δεν κατέχει το ίδιο πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια της 

κρινόµενης περιόδου, αλλά τα πρόσωπα που κατείχαν αυτή τη θέση διαδέχτηκαν το 

ένα το άλλο, αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα πρόσωπο. Συνεπώς στην 

περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος του ∆.Σ. µιας Α.Ε., ο οποίος έστω ότι είναι και 

διευθύνων σύµβουλος, κατά τη διάρκεια του έτους αλλάξει, η συνολική ετήσια 

τεκµαρτή δαπάνη, αφού περιορισθεί στο ύψος της µεγαλύτερης τεκµαρτής δαπάνης 

που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας, θα µεριστεί σύµφωνα µε την περίπτ. β’ 

της § 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 στα 2 πρόσωπα που κατείχαν διαδοχικά τη 

θέση του προέδρου – διευθύνοντα συµβούλου της Α.Ε. ανάλογα µε τους µήνες που 

κατείχε τη θέση αυτή ο καθένας (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1248/4.10.2000). Επίσης, επειδή 

από το ν. 2190/1920 δεν απαγορεύεται ο διορισµός περισσότερων διευθυνόντων ή 

εντεταλµένων συµβούλων, η αντικειµενική  δαπάνη µε βάση τα Ε.Ι.Χ. 

αυτοκίνητα  µιας Α.Ε. µερίζεται ισοµερώς σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 16 

του ν.2238/1194 και στους 2 διευθύνοντες συµβούλους (σχετ. 

1085893/1728/Α0012/2.9.1996). 

Σηµείωση: Η επιστηµονική επιτροπή της βουλής (σχετικά µε τον ν. 3842/2010) 

παρατήρησε το εξής όσον αφορά το θέµα των αυτοκινήτων που ανήκουν σε 

Α.Ε.:  «Περαιτέρω, ενόψει της τροποποίησης που επήλθε µε το άρθρο 25 του ν. 

3604/2007 στο άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 2190/1920, σκόπιµο ίσως θα ήταν να 

διευκρινισθεί νοµοθετικώς για τις περιπτώσεις ορισµού νοµικού προσώπου ως 

διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµβούλου ανώνυµης εταιρείας, εάν το τεκµήριο θα 

βαρύνει το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από το νοµικό πρόσωπο για την άσκηση 

των εξουσιών του νοµικού αυτού προσώπου ως µέλους του διοικητικού συµβουλίου 

ή εάν και για το νοµικό αυτό πρόσωπο θα εφαρµόζονται αναλογικώς οι ρυθµίσεις των 

υποπεριπτώσεων ι΄ έως ιιιι΄».  
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Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920, έτσι όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 

του άρθρου 25 του ν.3604/2007 έχει ως εξής: 

«Άρθρο 18. Εκπροσώπηση της εταιρείας  

2. Ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου ορίζεται από το καταστατικό ή 

από τη γενική συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό. Το 

διοικητικό συµβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία µέλη. Το καταστατικό 

µπορεί να προβλέπει ότι µέλος του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι και 

νοµικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει 

ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νοµικού προσώπου ως 

µέλους του διοικητικού συµβουλίου».  

Παραδείγµατα για εταιρείες Α.Ε.: 

 

Παράδειγµα 1ο  

Έστω ότι η Ανώνυµη  εταιρεία «Γ» έχει έναν διευθύνοντα σύµβουλο κι έναν πρόεδρο 

του ∆.Σ. Η συγκεκριµένη εταιρεία έχει 3 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα µε αντικειµενική δαπάνη 

3.300,00,3.600,00 και 5.400,00 ευρώ αντίστοιχα. Η συνολική αντικειµενική  δαπάνη 

αυτών των αυτοκινήτων είναι 12.300,00 και θα βαρύνει και τους δύο ισοµερώς ως 

εξής:    

∆ιευθύνων Σύµβουλος «Α»: 12.300,00 / 2  = 6.150,00  

Πρόεδρος ∆.Σ. «Β»: 12.300,00 / 2 = 6.150,00  
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Όσα αναφέρονται ανωτέρω για τον περιορισµό της αντικειµενικής δαπάνης, 

εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις των Α.Ε. Συνεπώς στο παράδειγµά µας, επειδή η 

µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη είναι 5.400,00, το ποσό που θα δηλώσει ο 

διευθύνων σύµβουλος και ο πρόεδρος του ∆.Σ., περιορίζεται στο ποσό αυτό, ήτοι 

5.400,00 ο καθένας. 

2.4.4 Αυτοκίνητα αλλοδαπών επιχειρήσεων  χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα 

Στα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αλλά 

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

ν.2238/1994, καθώς και στις αλλοδαπές επιχειρήσεις,  το ποσό της ετήσιας 

αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει µε βάση αυτοκίνητα (της 

περίπτωσης γ' του άρθρου 16 του ν.2238/1994), ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νοµικού 

προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήµατος ή πρακτορείου της 

επιχείρησης εγκατεστηµένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί 

στην Ελλάδα το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται 

του οικείου γραφείου ή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου. 

2.4.5 Αυτοκίνητα επιχειρήσεων  των α.ν. 89/1967 και 378/1968 και του άρθρου 25 

ν. 27/1975 

Από 1.1.2010 και µετά (µετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν.3842/2010), 

εφαρµόζεται  η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης αυτοκινήτων και στις επιχειρήσεις 

των α.ν. 89/1967 και 378/1968 και του άρθρου 25 ν. 27/1975. 

Να θυµίσουµε εδώ ότι µέχρι 31.1.2009, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγονταν 

στον α.ν. 89/1967, τον α.ν. 378/ 1968 και το άρθρο 25 του ν. 27/1975, είχαν 

απαλλαγή για το ποσό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης η οποία προέκυπτε βάσει 
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Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων. Η απαλλαγή της περίπτωσης αυτής ίσχυε έως 31.12.2009,  στις 

αλλοδαπές επιχειρήσεις µόνο και όχι στις ηµεδαπές που υπάγονταν στον α.ν. 

89/1967, στον α.ν. 378/1968 και στο άρθρο 25 του ν. 27/1975.  

Η διάταξη που ίσχυε έως 31.12.2009 είχε ως εξής:   

[Άρθρο 18. Μη εφαρµογή του τεκµηρίου 

 

Το τεκµήριο προσδιορισµού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρµόζεται: 

δ) Προκειµένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του 

α.ν.89/1967, του α.ν.378/ 1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, για το ποσό της 

ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικών αυτοκινήτων 

ιδιωτικής χρήσης.]  

2.5  Εικονική µεταβίβαση  

Σε περίπτωση εικονικής µεταβίβασης Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκινήτου ή εικονικής κτήσης 

αυτού από περισσότερα πρόσωπα, η αντικειµενική δαπάνη µε βάση το αυτοκίνητο 

αυτό ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για κάθε έναν από τους συµβαλλοµένους. Ως 

εικονική θεωρείται ιδίως η µεταβίβαση ή η κτήση, όταν πραγµατοποιείται µεταξύ 

συγγενών εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας κατευθείαν γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και τον 

τρίτο βαθµό, δηλαδή µεταξύ γονέων και παιδιών, µεταξύ πάππων και εγγονών, 

µεταξύ προπάππων και δισέγγονων, µεταξύ αδελφών, µεταξύ πρώτων ανιψιών και 

πρώτων θείων (τα ανίψια θα είναι τα παιδιά των αδελφών του φορολογουµένου και οι 

θείοι ή οι θείες τα αδέλφια των γονέων του φορολογουµένου). Σηµειώνεται ότι οι 

συγγενείς εξ’ αίµατος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ’ αγχιστείας του 

άλλου συζύγου στην ίδια γραµµή και τον ίδιο βαθµό (Α.Κ. 1464). Αντίθετα οι 
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σύζυγοι δεν θεωρούνται µεταξύ τους συγγενείς εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας. Πάντως 

σε κάθε περίπτωση οι φορολογούµενοι έχουν δικαίωµα ανταπόδειξης, δηλαδή 

µπορούν να προσκοµίσουν στοιχεία στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ή στα διοικητικά 

δικαστήρια, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εικονική η µεταβίβαση του 

αυτοκινήτου ή η απόκτησή του ή η συγκυριότητά τους σε αυτό. Στην περίπτωση που 

η συγκυριότητα είναι πραγµατική, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µερίζεται κατά το 

λόγο των ιδανικών µεριδίων κάθε ενός συγκυρίου (σχετ. απόφ. 

ΠΟΛ.1094/23.3.1989). 

 

2.6  Ακινησία αυτοκίνητου 

Για την απόδειξη ακινησίας αυτοκινήτου για τη µείωση της ετήσιας αντικειµενικής 

δαπάνης,  µε την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων θα 

προσκοµίζεται και σχετική βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί 

η δήλωση ακινησίας του άρθρου 22 του ν. 2367/1953. Η υπόψη δήλωση ακινησίας 

εξακολουθεί να υποβάλλεται στο ίδιο τµήµα της ∆.Ο.Υ. που υποβαλλόταν και πριν 

από την ισχύ του άρθρου 36 του ν. 2093/1992, τηρουµένης της διαδικασίας του 

άρθρου 22 του ν. 2367/1953. Στη βεβαίωση παραλαβής της δήλωσης ακινησίας που 

θα χορηγείται στο φορολογούµενο, καθώς και στη βεβαίωση για την ακινησία του 

αυτοκινήτου που θα χορηγείται µετά το πέρας της ακινησίας του αυτοκινήτου ή µετά 

την 31/12 κάθε έτους για την εφαρµογή της περιπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του 

ν.2238/1994 θα αναγράφεται µεταξύ των άλλων ότι το συγκεκριµένο όχηµα τέθηκε 

σε ακινησία για την εφαρµογή της περιπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του 

ν.2238/1994 και δεν έχει άλλες φορολογικές συνέπειες (σχετ. απόφ. 

ΠΟΛ.1050/22.2.1994). 
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Το µέτρο της ακινησίας είχε θεσπιστεί µε το άρθρο 22 του νόµου 2367/1953 µε τίτλο 

«Περί τίτλων κυριότητος, ταξινοµήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας 

αυτοκινήτων». 

Το παραθέτουµε για ενηµέρωση των αναγνωστών. 

«Άρθρο 22. 

∆ήλωσις ακινησίας. 

1. Εις περίπτωσιν ακινησίας αυτοκινήτου οχήµατος εξ οιασδήποτε αιτίας, ο 

ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως του φορολογικού 

εξαµήνου από του οποίου το αυτοκίνητον τίθεται εις ακινησίαν, υποβάλη εις τον 

αρµόδιον Οικον. `Εφορον δήλωσιν ακινησίας, εν τη οποία ν` αναφέρωνται 

λεπτοµερώς οι προκαλέσαντες την ακινησίαν λόγοι και ο τόπος σταθµεύσεως του 

ακινητούντος οχήµατος (πόλις, οδός, αριθµός). Η δήλωσις ακινησίας δεν λαµβάνεται 

υπ΄ όψιν εάν δεν παραδοθώσιν συγχρόνως η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες 

αριθµού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Άµα τη υποβολή δηλώσεως ακινησίας 

ο  Οικονοµικός `Εφορος προβαίνει εις την κατάλληλον σφράγισιν του εν  ακινησία 

δηλουµένου αυτοκινήτου προς τον σκοπόν της µηχανικής ακινητοποιήσεως αυτού, 

συντάσσων περί τούτου πρωτόκολλον. Βάσει της δηλώσεως ακινησίας και του κατά 

τ` ανωτέρω πρωτοκόλλου σφραγίσεως ο Οικον. `Εφορος προβαίνει οίκοθεν εις την 

έκπτωσιν των τελών του εξαµήνου, δι΄ ο δηλούται ότι το αυτοκίνητον θέλει 

παραµείνει εις ακινησίαν. 

2. ∆ήλωσις ακινησίας υποβαλλοµένη µετά την έναρξιν του φορολογικού εξαµήνου 

δεν λαµβάνεται υπ` όψιν διά την έκπτωσιν των τελών του εξαµήνου τούτου. 

3. Αυτοκίνητον όχηµα, δι` ο υπεβλήθη δήλωσις ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως 

να κυκλοφορήση δι` οιανδήποτε αιτίαν. 

4. Εις περίπτωσιν διακοπής ακινησίας επί σκοπώ θέσεως του αυτοκινήτου εις 
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κυκλοφορίαν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται προηγουµένως να δηλώση 

τούτο εις τον Οικονοµικόν `Εφορον. Βάσει της δηλώσεως ταύτης ο Οικον. Εφορος 

προβαίνει εις την βεβαίωσιν των τελών του εξαµήνου καθ` ο το αυτοκίνητον τίθεται 

εκ νέου εις κυκλοφορίαν. 

5. Εις απάσας τας κατά τας ανωτέρω παραγράφους περιπτώσεις ακινησίας 

αυτοκίνητου οχήµατος, ειδοποιείται σχετικώς η κατά περιφέρειαν αρµοδία υπηρεσία 

αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

6. Εξαιρετικώς διαφυλαττοµένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του 

άρθρου 6 του Ν.∆. 3839/1958, χωρεί έκπτωσις των τελών κυκλοφορίας εν περιπτώσει 

αναγκαστικής ακινησίας του αυτοκινήτου εκ λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής ή 

υπεξαιρέσεως αυτού. Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειµένω νοούνται αι 

περιπτώσεις, δι`ας δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις της κατά τ` ανωτέρω οριζοµένης 

διαδικασίας, είτε εκ λόγων αναγοµένων εις την προσωπικήν κατάστασιν 

του κατόχου του αυτοκινήτου είτε εκ τοιούτων αναγοµένων εις την πραγµατικήν 

κατάστασιν του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού. 

7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή 

µοτοσυκλέττας µε προσωρινή άδεια και µέχρι δύο (2) µέρες το µήνα. Η προσωρινή 

άδεια χορηγείται αποκλειστικά και µόνο από τον Οικονοµικό Έφορο και αφού 

καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας τετρακόσιες (400) δραχµές για κάθε µέρα, 

ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της µοτοσυκλέττας.» 

 

Το έτος 2002, ψηφίστηκε ο νόµος 2992/2002 µε τίτλο «Μέτρα για την ενίσχυση της 

κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας». 

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 45 του νόµου αυτού είχαν οριστεί τα εξής: 

«ΑΡΘΡΟ 45 Λοιπές διατάξεις. 
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6. Κάτοχος οχήµατος που επιθυµεί να καταθέσει την άδεια κυκλοφορίας και τις 

κρατικές πινακίδες αυτού σε Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών ή στη ∆.Ο.Υ., µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 93 του Ν. 

2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α) "Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", υποχρεούται είτε 

να φυλάξει αυτό σε ιδιωτικό κλειστό χώρο είτε να το παραδώσει για πολτοποίηση, 

εκποίηση ή απόσυρση στον Ο.∆.∆.Υ. Για την κατάθεση των ανωτέρω στοιχείων 

απαιτείται και η προσκόµιση είτε υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην πρώτη 

περίπτωση, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης, 

καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού είτε βεβαίωσης του Ο.∆.∆.Υ. στη δεύτερη 

περίπτωση.» 

Το Υπουργείο Οικονοµικών κοινοποίησε τις παραπάνω διατάξεις µε την απόφαση 

ΠΟΛ.1253/8.11.2002 η οποία είχε ως εξής: 

« ΠΟΛ.1253/8.11.2002 

Κατάθεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων. 

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 45 και του άρθρου 48 του N. 

2992/2002. 

Κοινοποιούµε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 45 και του άρθρου 48 

του N. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις» που δηµοσιεύτηκε στο ΦEK 54 

A/20.3.2002. 

 

1. Mε τις διατάξεις της κοινοποιούµενης παραγράφου 6 του άρθρου 45 του ανωτέρω 

νόµου προβλέπεται υποχρέωση του κατόχου του οχήµατος που επιθυµεί να καταθέσει 

την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες σε Υπηρεσία του Υπουργείου 
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Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε ∆.O.Y., είτε να φυλάξει αυτό σε ιδιωτικό κλειστό 

χώρο είτε να το παραδώσει για πολτοποίηση ή εκποίηση ή απόσυρση στον O∆∆Y. 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, για την κατάθεση των ανωτέρω στοιχείων ο 

κάτοχος του οχήµατος πρέπει: Στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή δηλώσει ότι θα 

φυλάξει το όχηµα σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του 

νόµου N. 1599/86 στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου 

φύλαξης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού. Σηµειώνεται ότι στην 

έννοια του ιδιωτικού κλειστού χώρου περιλαµβάνεται και ο ιδιωτικός περιφραγµένος 

χώρος. Στην δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή το όχηµα το παραδώσει για 

πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση στον O.∆.∆.Y. να προσκοµίσει σχετική 

βεβαίωση του O.∆.∆.Y. 

2. Οι ∆.O.Y., στην περίπτωση που ο κάτοχος του οχήµατος δηλώσει ότι θα φυλάξει 

το όχηµα σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να ενηµερώσουν το 

KEΠYO για την ακινησία αυτή. Εφόσον ο κάτοχος του οχήµατος παραδώσει το 

όχηµα στον O.∆.∆.Y. για πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση είναι υποχρεωµένος 

µετά να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές 

πινακίδες) µαζί µε το πιστοποιητικό του O.∆.∆.Y. στις αρµόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την οριστική διαγραφή του εν λόγω 

οχήµατος από το Mητρώο οχηµάτων. H ενηµέρωση του KEΠYO για την διαγραφή 

θα γίνεται απευθείας από το Yπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

3. Σύµφωνα µε την κοινοποιούµενη διάταξη του άρθρου 48, η ισχύς των ανωτέρω 

διατάξεων αρχίζει από 20.3.2002 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως).» 

 

Αυτό που προκύπτει εναργώς από την παράθεση της νοµοθεσίας και της απόφασης 
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του Υπουργείου Οικονοµικών, είναι ότι σε καµία περίπτωση δεν απαιτείται εκτός των 

άλλων δικαιολογητικών και η προσκόµιση του εντύπου Ε9 από τους 

φορολογούµενους προκειµένου να θέσουν σε προσωρινή ακινησία το όχηµά τους. 

Αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που θα αναγράφει αυτά που προβλέπει η 

παράγραφος 6 του άρθρου 45 του νόµου 2992/2002. 

Πρέπει να καταστεί σαφές στους αρµοδίους υπαλλήλους των ∆.Ο.Υ., πως σε καµία 

περίπτωση δεν πρέπει να ερµηνεύουν τους εκάστοτε νόµους κατά το δοκούν, αλλά θα 

πρέπει να τηρούν και να εφαρµόζουν αυτά που ρητώς προβλέπονται από τον 

νοµοθέτη. Η αντίθετη συµπεριφορά από την πλευρά τους οδηγεί στην 

δικαιολογηµένη αγανάκτηση των φορολογούµενων πολιτών». 

2.7  Επιχειρήσεις εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών και ενοικίασης  αυτοκινήτων   

Για τον υπολογισµό της αντικειµενικής δαπάνης µε βάση τους φορολογήσιµους 

ίππους προκειµένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις 

επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων  που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτό 

περισσότερα από ένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, λαµβάνεται υπόψη µόνο το αυτοκίνητο που 

δίνει τη µεγαλύτερη τεκµαρτή δαπάνη (σχετ. αποφ. ΠΟΛ.1207/31.10.1994). 

2.8 Αυτοκίνητα από µετοικεσία 

Μέχρι 31.12.2009  υπολόγιζε το ποσοστό µείωσης 50% για τη δαπάνη που προέκυπτε 

µε βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που το 

εισήγαγε µε µειωµένους δασµούς, φόρους ή τέλη λόγω µετοικεσίας του από την 

αλλοδαπή για τα δύο αµέσως επόµενα έτη από τη λήξη της απαλλαγής της 

περίπτωσης ε’ του άρθρου 18 (όπως ίσχυε πριν τις αλλαγές), εφόσον ο δικαιούχος της 

µείωσης εξακολουθεί κατά τα έτη αυτά να κατοικούσε στην Ελλάδα. Από 

1.1.2010  (µε τις διατάξεις του ν. 3842/2010) καταργήθηκε η µείωση και η απαλλαγή 
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για τα δύο πρώτα χρόνια που προβλεπόταν στα άρθρα 16 και 18 αντίστοιχα, για 

αυτοκίνητα που εισάγονται µε τις διαδικασίες της µετοικεσίας δεδοµένου ότι πλέον οι 

δαπάνες των αυτοκινήτων υπολογίζονται µε πραγµατικά δεδοµένα και όχι τεκµαρτά. 

2.9 Αυτοκίνητα µισθωµένα κ.λπ. 

Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών 

ιδιωτικής ή µεικτής χρήσης, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο 

χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθωτή τους. 

2.10 Αυτοκίνητα ανηλίκων 

Η τεκµαρτή δαπάνη που προκύπτει µε βάση Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκίνητο του οποίου 

κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο λογίζεται ως τεκµαρτή δαπάνη του γονέα που 

έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα και αν αυτός έχασε τη γονική µέριµνα του άλλου γονέα, 

ανεξάρτητα από το εάν για το τέκνο αυτό υπάρχει υποχρέωση υποβολής ξεχωριστής 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Για την εφαρµογή των παραπάνω λαµβάνεται 

υπόψη το εισόδηµα των γονέων όπως αυτό προσδιορίζεται µετά την εφαρµογή του 

παρόντος άρθρου, πριν να ληφθεί υπόψη όµως η τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης µε 

βάση το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο των ανήλικων τέκνων. Το απαλλασσόµενο εισόδηµα των 

γονέων δεν λαµβάνεται υπόψη, προκειµένου να εφαρµοσθούν τα παραπάνω. Στην 

περίπτωση που οι γονείς έχουν ίσο εισόδηµα ή που κανείς από τους γονείς δεν έχει 

εισόδηµα, η τεκµαρτή αυτή δαπάνη λογίζεται ως δαπάνη του πατέρα, όπως προκύπτει 

έµµεσα και από το άρθρο 5 του ν.2238/1994. 
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3. Αντικειµενική δαπάνη σκαφών αναψυχής  

3.1  Γενικά 

Σχετικά µε τα σκάφη αναψυχής, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη τους σύµφωνα µε τις 

νέες διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 (όπως 

τροποποιήθηκαν µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν.3986/2011, ορίζεται ως 

εξής: 

Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, 

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

τους βαρύνουν εκτιµάται µε βάση το κόστος τελών ελλιµενισµού, ασφαλίστρων, 

καυσίµων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα µε τα µέτρα ολικού 

µήκους του σκάφους, ως εξής: 

α) για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού µήκους µέχρι 

πέντε (5) µέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω 

από πέντε (5) µέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το 

µέτρο. 

Παραθέτουµε πίνακα µε περιπτώσεις µηχανοκίνητων σκαφών ανοιχτού τύπου, 

ταχυπλόων ή µη: 

Μήκος   σκάφουςΜέχρι 5 έτηΠάνω από 5 µέχρι και 10 έτηΠάνω από 10 έτη

4 4.000,00 3.400,00 2.800,00 

5 4.000,00 3.400,00 2.800,00 

6 6.000,00 5.100,00 4.200,00 
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7 8.000,00 6.800,00 5.600,00 

8 10.000,00 8.500,00 7.000,00 

9 12.000,00 10.200,00 8.400,00 

10 14.000,00 11.900,00 9.800,00 

11 16.000,00 13.600,00 11.200,00 

12 18.000,00 15.300,00 12.600,00 

13 20.000,00 17.000,00 14.000,00 

14 22.000,00 18.700,00 15.400,00 

15 24.000,00 20.400,00 16.800,00 

16 26.000,00 22.100,00 18.200,00 

17 28.000,00 23.800,00 19.600,00 

18 30.000,00 25.500,00 21.000,00 

19 32.000,00 27.200,00 22.400,00 

20 34.000,00 28.900,00 23.800,00 

21 36.000,00 30.600,00 25.200,00 

22 38.000,00 32.300,00 26.600,00 

 

β) για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, ολικού µήκους 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Λογιστικής   Ηράκλειο 

 

 

88 

 

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

µέχρι δέκα (10) µέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 

µήκους, πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες 

πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δώδεκα (12) και 

µέχρι δεκαπέντε (15) µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 

µήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα είκοσι δύο χιλιάδες 

πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και 

µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 

µήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) 

ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους. 

 

Παραθέτουµε πίνακα µε περιπτώσεις µηχανοκίνητων ή µικτών σκαφών µε χώρους 

ενδιαίτησης, για πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω: 

 

Μήκος σκάφους 

Μέχρι και 5 έτη 

(Ποσά σε €) 

(2007-2011) 

Πάνω από 5 έτη 

µέχρι και 10 

έτη. 

Μείωση 15% 

(2002-2006) 

Πάνω από 10 έτη 

Μείωση 30% 

(Πριν το 2002) 

Μέχρι 7 µέτρα 12.000 10.200 8.400 

8 µέτρα 15.000 12.750 10.500 
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9 µέτρα 18.000 15.300 12.600 

10 µέτρα 21.000 17.850 14.700 

11 µέτρα 28.500 24.225 19.950 

12 µέτρα 36.000 30.600 25.200 

13 µέτρα 51.000 43.350 35.700 

14 µέτρα 66.000 56.100 46.200 

15 µέτρα 81.000 68.850 56.700 

16 µέτρα 103.500 87.975 72.450 

17 µέτρα 126.000 107.100 88.200 

18 µέτρα 148.500 126.225 103.950 

19 µέτρα 178.500 151.725 124.950 

20 µέτρα 208.500 177.225 145.950 

21 µέτρα 238.500 202.725 166.950 

22 µέτρα 268.500 228.225 187.950 

Πάνω από 22 µέτρα προστίθεται 50.000 ευρώ ανά επι πλέον µέτρο 
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Να τονίσουµε, ότι ο θαλαµίσκος (καµπίνα – κλειστός χώρος) ανεξάρτητα από το 

χώρο του ή το είδος ή την ποσότητα του εξοπλισµού ενδιαίτησης θεωρείται χώρος 

ενδιαίτησης, οπότε τα σκάφη αναψυχής που διαθέτουν µια τέτοια καµπίνα 

θεωρούνται για την εφαρµογή της  υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης  στ'  της παρ. 1 

του άρθρου 16 του ν.2238/1994, σκάφη αναψυχής µε χώρο ενδιαίτησης. Σχετικά µε 

τα µέτρα του σκάφους ισχύουν τα εξής:  Όταν το µήκος δεν είναι ακέραιος αριθµός 

µέτρων, τότε γράφεται ο αµέσως επόµενος ακέραιος αριθµός µέτρων. ∆ιευκρινίζεται 

ότι ως µήκος του σκάφους θεωρείται το µήκος της ευθείας γραµµής που ενώνει τα πιο 

αποµακρυσµένα σηµεία της πλώρης και της πρύµνης του σκάφους (σχετ. απόφ. 

ΠΟΛ.1110/27.3.1997 και ΠΟΛ.1238/31.10.1994). 

3.2 Παραδοσιακά σκάφη 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της  υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του 

άρθρου 16 του ν.2238/1994, 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.  

Προσοχή: Οι συντελεστές  µείωσης 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  το σκάφος και τριάντα τοις εκατό (30%) αν 

έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα έτη, στις περιπτώσεις των 

παραδοσιακών σκαφών, εφαρµόζονται αφού πρώτα µειωθούν τα ποσά της 

υποπερίπτωσης ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2238/1994 κατά 50%. Για 

παράδειγµα, έστω παραδοσιακό σκάφος τύπου «τρεχαντήρι», µήκους 10 µέτρων µε 
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έτος πρώτης νηολόγησης το 2004. Με βάσει την  υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 16 του ν. 2238/1994, το ποσό της αντικειµενικής δαπάνης είναι: 21.000,00 Χ 

50 % (επειδή είναι παραδοσιακό) = 10.500,00. Σ'  αυτό το ποσό θα εφαρµοστεί στη 

συνέχεια η µείωση λόγω παλαιότητας. Στην περίπτωση µας θα εφαρµοστεί ποσοστό 

µείωσης 15% (επειδή έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε και λιγότερο 

από δέκα έτη). Συνεπώς 10.500,00 - (10.500,00 Χ 15%)  = 10.500,00 - 1.575,00 = 

8.925,00. Άρα η τελική αντικειµενική δαπάνη του σκάφους είναι: 8.925,00 €.  

 3.3 Ιστιοφόρα και ναυταθλητικά σκάφη  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της  υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του 

άρθρου 16 του ν.2238/1994,  τα ποσά της περίπτωσης αυτής µειώνονται κατά 

ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), προκειµένου για τα ιστιοφόρα σκάφη. Τα ίδια 

ισχύουν και για τα ιστιοφόρα ναυταθλητικά σκάφη που χρησιµοποιούνται για 

ναυταθλητικούς αγώνες. Για την παλαιότητα εφαρµόζονται ανάλογα αυτά που 

αναφέραµε στην ανωτέρω περίπτωση 3.2 για τα παραδοσιακά σκάφη.  

3.4 jet ski  

Τα jet ski είναι µηχανοκίνητα σκάφη χωρίς χώρους ενδιαίτησης, τα οποία υπάγονται 

στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 16 

του ν.2238/1994 (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1003/13.1.1994).  

 3.5 Αµιγώς κωπήλατες λέµβοι 

 Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994. δεν εφαρµόζεται 

προκειµένου αµιγώς κωπήλατες λέµβους και συνεπώς δεν υπολογίζεται 

αντικειµενική  δαπάνη γι’ αυτές (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1042/8.2.1993). 
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3.6 Ακινησία σκαφών 

Σύµφωνα µε την περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994, όπως το 

άρθρο αυτό είχε αντικατασταθεί µε το ν.3842/2010, 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 ∆εκεµβρίου του έτους), που 

θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται 

από αυτή (σχετ. αποφ. ΠΟΛ.1135/4.10.2010 και ΠΟΛ.1080/12.4.2011). Τα 

παραπάνω ισχύουν από 1.1.2010 και µετά. Η θέση της ∆ιοίκησης που εκφράστηκε 

µέσα από τον ν.3842/2010 βλέπουµε ότι άλλαξε σε σχέση µε ότι ίσχυε έως 

31.12.2009. Μέχρι τότε δε δεχόταν την ακινησία των σκαφών αναψυχής και το 

σκεπτικό της ήταν το ακόλουθο:  

«Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας µε το Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, προκειµένου να 

µη βαρύνεται φορολογούµενος κάθε έτος µε τεκµαρτή δαπάνη λόγω κατοχής 

σκάφους αναψυχής Ι.Χ., θα πρέπει να µεταβιβάσει το σκάφος – είτε από επαχθή αιτία 

είτε από χαριστική π.χ. πώληση, δωρεά, γονική παροχή – ή να το διαγράψει από το 

οικείο λεµβολόγιο µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο οικείο άρθρο του Γενικού 

Κανονισµού Λιµένα. ∆υνατότητα κατάθεσης όλων των ναυτιλιακών εγγράφων του 

σκάφους, ώστε να µην επιβαρυνθεί µε την τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης, δεν υπάρχει, 

δεδοµένου ότι µε αυτό τον τρόπο δεν διασφαλίζεται η αδυναµία πλεύσης του 

σκάφους (σχετ. 1037523/768/Α0012/27.6.2002 έγγραφο)». 

Ουσιαστικά βλέπουµε ότι, τόσα χρόνια  η ∆ιοίκηση του Υ.Ο. δεν δεχόταν την 

ακινησία των σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αφού µπορούσε να αποδειχτεί 
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(σύµφωνα µε το νέο σκεπτικό της που εκφράστηκε µε το ν. 3842/2010) αν και πόσο 

χρονικό διάστηµα είχε τεθεί σε ακινησία ένα τέτοιο σκάφος. 

Τέλος, σχετικά µε τη βεβαίωση ακινησίας ιδιωτικών σκαφών, µπορούµε να 

µελετήσουµε την εγκύκλιο µε Αριθ. πρωτ.: 2119.3/05/11 

Πειραιάς 14-03-2011 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛ.ΑΚ. 

∆/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής»* 

Σχετ: α) Ν.3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της 

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58). 

β) ΠΟΛ.1135/4.10.2010 ΥΠ.ΟΙΚ. /Γ.Γ.Φ.&Τ.Θ. /Γεν. ∆/νση Φορολογίας /∆/νση 

Φορολογίας Εισοδήµατος  

 

1. Σας γνωρίζουµε ότι στο άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 

2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) 

σχετικού και ειδικότερα από το συνδυασµό των διατάξεων των παραγράφων 1γ και 

1στ του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση την 

κυριότητα ή κατοχή σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, σε περίπτωση ακινησίας 

αυτού, περιορίζεται κατά τόσα δωδέκατα, όσοι και οι µήνες ακινησίας του σκάφους. 

∆ιάστηµα ακινησίας µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών, λογίζεται ως 

ολόκληρος µήνας. Η διάταξη αυτή περιλαµβάνει όλα ανεξαιρέτως τα ιδιωτικά σκάφη 
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αναψυχής (ανεξαρτήτως µήκους και σηµαίας). 

2. Σύµφωνα µε τη (β) σχετική, για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας σκάφους 

αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, πρέπει να συνυποβάλλεται, µε τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος, βεβαίωση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό 

διάστηµα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 

31η ∆εκεµβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις, σε 

σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή. 

3. Κατόπιν τούτου, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες µε στόχο το σύννοµο, ενιαίο, 

οµοιόµορφο και αποτελεσµατικό χειρισµό της σχετικής διαδικασίας. 

α) Προκειµένου να χορηγείτε βεβαιώσεις ακινησίας σκαφών αναψυχής ιδιωτικής 

χρήσης, να τηρείτε ειδικό βιβλίο µε τίτλο «Βιβλίο Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών 

Αναψυχής», στο οποίο να καταχωρούνται οι διάφορες πληροφορίες (στοιχεία 

σκάφους και ιδιοκτήτη, τόπος ακινησίας, ηµεροµηνία έναρξης και λήξης ακινησίας, 

παράδοση – παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών του σκάφους). 

Η γραµµογράφηση των σελίδων του βιβλίου, να γίνει σύµφωνα µε το περιεχόµενο 

του ιδίου υποδείγµατος. Κάθε φύλλο αυτού να αριθµηθεί και να σφραγισθεί µε τη 

στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας σας και στο τέλος του βιβλίου να θεωρηθεί από 

τον προϊστάµενό σας. 

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων πολιτών, το βιβλίο 

ακινησίας να τηρείται και στα Λιµενικά Τµήµατα και στους Λιµενικούς Σταθµούς 

υπαγωγής σας. 

β) Κάθε ενδιαφερόµενος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που επιθυµεί να δηλώσει την 

έναρξη ακινησίας για το υπό την ιδιοκτησία του σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, 

θα καταθέτει στην Υπηρεσία σας αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία άµεσα θα 

πρωτοκολλείται, παραδίδοντας παράλληλα προς φύλαξη το πρωτότυπο σχετικό 
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πιστοποιητικό [Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Π.Γ.Ε. για τα ελληνικά σκάφη ή 

αντίστοιχο πιστοποιητικό (έγγραφο εθνικότητας ή πιστοποιητικό αξιοπλοΐας) για τα 

σκάφη µε ξένη σηµαία]. Τα πιστοποιητικά αυτά θα φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο, µε 

ευθύνη βαθµοφόρου της Υπηρεσίας σας, ο οποίος να ορισθεί µε Η.∆. 

Αµέσως µετά τη λήψη της αίτησης – Υ.∆. διενεργείται σχετική καταχώρηση στο 

βιβλίο ακινησίας, όπου υπογράφεται και η πράξη της παράδοσης – παραλαβής του 

πιστοποιητικού. 

γ) Η Υπηρεσία σας χορηγεί για κάθε ιδιωτικό σκάφος αναψυχής µία µόνο βεβαίωση 

ανά έτος, περί του χρόνου ακινησίας του, προκειµένου ο ιδιοκτήτης του να την 

συνυποβάλλει στη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατός του. 

Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση και αφού επιστραφεί 

το σχετικό πιστοποιητικό, διενεργείται καταχώρηση στο βιβλίο ακινησίας, όπου 

υπογράφεται η πράξη παράδοσης - παραλαβής αυτού και εκδίδεται η βεβαίωση. 

Μπορεί επίσης ο ενδιαφερόµενος να ζητήσει την έκδοση της βεβαίωσης ακινησίας, 

χωρίς να αιτηθεί την επιστροφή του πιστοποιητικού. Σε αυτή την περίπτωση η 

ακινησία δε διακόπτεται, αλλά συνεχίζεται. Ο περιορισµός της χορήγησης µίας µόνο 

βεβαίωσης ανά έτος ισχύει και στην περίπτωση αυτή. 

4. Με σκοπό την πληρέστερη εφαρµογή των παραπάνω, παρέχονται συµπληρωµατικά 

οι ακόλουθες οδηγίες: 

α) Εφόσον ο τόπος ακινησίας που δηλώνεται είναι θαλάσσιος χώρος, η δήλωση 

ακινησίας γίνεται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή (Βιβλίο ακινησίας τηρούν και οι 

Λιµενικοί Σταθµοί/Λιµενικά Τµήµατα). 

Στην περίπτωση που ως τόπος ακινησίας δηλώνεται χερσαίος χώρος εκτός περιοχής 

αρµοδιότητας, αρµόδια για την παραλαβή της δήλωσης ακινησίας είναι η 

πλησιέστερη στο χώρο αυτό Λιµενική Αρχή. 
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Με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλασσοµένων, Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση 

(Υπόδειγµα 5) για τη χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας, χωρίς την επιστροφή του 

πρωτότυπου πιστοποιητικού, µπορεί να κατατίθεται σε οποιαδήποτε Λιµενική Αρχή. 

Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία παραλαβής της αίτησης µεριµνά για την άµεση 

διαβίβασή της στην αρµόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης Λιµενική Αρχή, η οποία 

εκδίδει τη βεβαίωση και την αποστέλλει χωρίς χρονοτριβή στη Λιµενική Αρχή 

κατάθεσης της αίτησης ή στη Λιµενική Αρχή που αιτήθηκε ν’ αποσταλεί, 

προκειµένου να παραδοθεί στον ενδιαφερόµενο, αφού προηγουµένως εισπραχθέντα 

προβλεπόµενα τέλη. 

β) Βεβαιώσεις ακινησίας χορηγούνται και σε νοµικά πρόσωπα που φέρονται ως 

ιδιοκτήτες ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. Στην περίπτωση αυτή, τη δήλωση έναρξης 

της ακινησίας και την παραλαβή της βεβαίωσης µπορεί να διενεργήσει µόνο ο 

νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, µε την προσκόµιση των απαραίτητων εγγράφων από τα 

οποία να προκύπτει η ιδιότητά του αυτή (καταστατικό, πρακτικό διοικητικού 

συµβουλίου κ.λπ.). 

γ) Ευνόητο είναι ότι κατά το χρονικό διάστηµα στο οποίο δηλώνεται ακινησία, το 

ιδιωτικό σκάφος αναψυχής, απαγορεύεται να κυκλοφορεί. 

Εφόσον καταληφθεί να κυκλοφορεί, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι διοικητικές 

κυρώσεις του άρθρου 16 παρ. 5 του αριθ. 23 Γενικού Κανονισµού Λιµένα όπως 

ισχύει, ή του άρθρου 22 παραγρ. 3 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα σας, οι ποινικές 

κυρώσεις του άρθρου 235 παρ. 1 (ζ) του Κ∆Ν∆, καθώς και οι κυρώσεις που 

απορρέουν από ψευδή υπεύθυνη δήλωση. Παράλληλα, ενηµερώνεται άµεσα η ∆.Ο.Υ. 

του παραβάτη σχετικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση, για τις δικές της, κατά λόγο 

αρµοδιότητας ενέργειες. Κάθε αλλαγή του τόπου ακινησίας πρέπει να δηλώνεται 

εγγράφως άµεσα στη Λιµενική Αρχή, η οποία διενεργεί σχετική τροποποίηση στο 
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Βιβλίο Ακινησίας. 

5. Τα βιβλία Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής που τηρούνται στην Κεντρική 

Υπηρεσία, τους Λιµενικούς Σταθµούς, και τα Λιµενικά Τµήµατα, να θεωρούνται ως 

εξής: 

α) Την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα από τον προϊστάµενο της Λιµενικής Αρχής. 

β) Κατά την εξαµηνιαία επιθεώρηση των Λ/Σ και Λ/Τ από το διενεργούντα την 

επιθεώρηση Αξιωµατικό Λ.Σ. της προϊσταµένης Αρχής. 

γ) Κατά τις διενεργούµενες επιθεωρήσεις από τις Π.Ε.∆.Ι.Λ.Σ. των Λιµενικών Αρχών 

υπαγωγής τους (για το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει από την προηγούµενη 

θεώρηση). 

δ) Κάθε εξάµηνο από τον Α.∆.Ν.Α. για τις Λιµενικές Αρχές υπαγωγής του. 

Τα βιβλία ακινησίας παραδίδονται και παραλαµβάνονται µε σχετικό πρωτόκολλο, 

κατά τα προβλεπόµενα. 

6. Για κάθε χορηγούµενη βεβαίωση εισπράττεται ποσό τριών (03) ευρώ υπέρ ΜΤΝ 

και εκδίδεται το σχετικό παράβολο. 

7. Να δώσετε κατάλληλες οδηγίες στα υποτεταγµένα σας κλιµάκια και να αναφέρετε 

κάθε πρόβληµα που τυχόν προκύψει κατά την εφαρµογή γενικά της διαδικασίας. 

8. Α∆ΝΑ και ΠΕ.∆Ι.Λ.Σ. που κοινοποιείται η παρούσα, να παρακολουθήσουν την 

εφαρµογή της από τις Λιµενικές Αρχές υπαγωγής τους, µε τη διενέργεια τακτικών και 

έκτακτων ελέγχων.   

3.7 Αµοιβές πληρωµάτων  

Σύµφωνα µε την περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994, όπως το 

άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 

3842/2010,  για σκάφη µε µόνιµο ναυτολογηµένο πλήρωµα για ολόκληρο ή µέρος 

του έτους, στην ετήσια αντικειµενική δαπάνη του σκάφους προστίθεται και η αµοιβή 
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του πληρώµατος. 

Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 92 του 

ν. 3842/2010, για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2010 και µετά.  

3.8 Επαγγελµατικά σκάφη  

Οι διατάξεις της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 δεν έχουν 

εφαρµογή προκειµένου για τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης.  

3.9 Λοιπές διατάξεις για τα σκάφη  

Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 που 

αναφέρονται στα αυτοκίνητα (για τα αυτοκίνητα των εταιριών, των αλλοδαπών 

νοµικών προσώπων, της οικογένειας, του ανήλικου τέκνου, της εικονικής 

µεταβίβασης, της συγκυριότητας, των εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων και των 

επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων εταιριών), εκτός αυτών που αναφέρονται στην 

παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις των 

σκαφών.  

4. Αντικειµενική δαπάνη αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεµόπτερων 

Με την περίπτωση ζ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2238/1994 ορίζεται 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 ως εξής: 

 

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

β) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Λογιστικής   Ηράκλειο 

 

 

99 

 

καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους 

εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται 

µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν 

πενήντα (150) ίππους. 

γ) Για αεροσκάφη αεροπροωθούµενα (jet) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για 

κάθε λίµπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’, εκτός της ακινησίας και 

παλαιότητας, εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 

 Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 που 

αναφέρονται στα αυτοκίνητα (για τα αυτοκίνητα των εταιριών, των αλλοδαπών 

νοµικών προσώπων, της οικογένειας, του ανήλικου τέκνου, της εικονικής 

µεταβίβασης, της συγκυριότητας, των εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων και των 

επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων εταιριών), εκτός αυτών που αναφέρονται 

στην  ακινησία και την παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρµόζονται ανάλογα και στις 

περιπτώσεις των αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεµοπτέρων.  

Σηµείωση για το θέµα της ακινησίας: Η ∆ιοίκηση του Υπ. Οικ. µε το υπ΄αριθµ. 

1073715/1463/Α0012/31.8.2007 έγγραφό της, σχετικά µε την αντικειµενική δαπάνη 

ακινητοποιηµένου αεροσκάφους λόγω έλλειψης πιστοποιητικού πλοϊµότητας και 

αξιοπλοΐας, έδωσε την ακόλουθη απάντηση (δεν παρατίθεται ολόκληρη): 

 

«3. Στο έγγραφό σας ρωτάτε αν η κατοχή αεροσκάφους, το οποίο έχει παραχωρηθεί 

µε χρησιδάνειο στην Αερολέσχη Σύρου και είναι ακινητοποιηµένο στον Κρατικό 

Αερολιµένα Σύρου λόγω έλλειψης πιστοποιητικού πλοϊµότητας και αξιοπλοΐας, 

βαρύνεται µε το τεκµήριο διαβίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

ν.2238/1994. 
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4. Σύµφωνα µε το ΥΠΑ/∆13/Α/1700/17.8.07 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας, το οποίο σας επισυνάπτουµε, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας πρέπει να 

συνοδεύει κάθε αεροσκάφος προκειµένου να µπορεί να διενεργήσει οποιαδήποτε 

πτήση. Άρα η έλλειψη του εν λόγω πιστοποιητικού απαγορεύει την όποια πτητική 

λειτουργία του αεροσκάφους. 

5. Ενόψει των ανωτέρω και σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία, όπως η καταβολή τελών 

χρήσης αερολιµένα, η δήλωση (declaration) και η κατάθεση σχεδίου πτήσης που 

απαιτούνται πριν και για την πραγµατοποίηση κάθε πτήσης και αποτελούν στοιχεία 

πραγµατικά και ελέγξιµα από τον Κρατικό Αερολιµένα Σύρου γίνεται δεκτό ότι το εν 

λόγω αεροσκάφος µπορεί να θεωρηθεί ακινητοποιηµένο και να µην ληφθεί υπόψη για 

τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης, τόσο για τον κύριο όσο 

για τον κάτοχο - χρήστη. 

Η διαπίστωση όµως των παραπάνω, ως θέµατα πραγµατικά, ανάγεται στην 

εξελεγκτική εξουσία του αρµόδιου Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.». 

Σηµείωση: Σύµφωνα µε την παράγραφο 2α του άρθρου 21 του νόµου 3943/2011, 

προστέθηκε νέα  υποπερίπτωση δδ' στην περίπτωσης ζ' της  παραγράφου 1  του 

άρθρου 16 του ν. 2238/1994. Η περίπτωση αυτή έχει ως εξής:  «δδ. Για τις 

υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ' αριθµ. ∆2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισµού 

υπερελαφρών πτητικών αθλητικών µηχανών (ΦΕΚ 1360 Β'), στο ποσό των είκοσι 

χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από 1.1.2011 

και µετά». 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του υπ' αριθµ. ∆2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισµού 

υπερελαφρών πτητικών αθλητικών µηχανών, έχει ως εξής: 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Λογιστικής   Ηράκλειο 

 

 

101 

 

«Άρθρο 4 

Εκµετάλλευση ΥΠΑΜ 

1. Κατηγορίες ΥΠΑΜ 

Υπερελαφρό αεροπλάνο, ελικόπτερο, γυροπλάνο, µηχανοκίνητο αλεξίπτωτο, 

υδροπλάνο, αµφίβιο, ιπτάµενη λέµβος, καλείται η ΥΠΑΜ που: 

• δεν διαθέτει περισσότερες των δύο θέσεων 

• διαθέτει έναν ή περισσότερους κινητήρες 

• το µέγιστο βάρος απογείωσης (MTOM) δεν υπερβαίνει τα: 

i) 300 κιλά για µονοθέσιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο ξηράς χωρίς βαλλιστικό 

αλεξίπτωτο 

ii)  450 κιλά για διθέσιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο ξηράς χωρίς βαλλιστικό αλεξίπτωτο 

iii)  330 κιλά για µονοθέσιο αµφίβιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο µε πλωτήρες 

iv)  495 κιλά για αµφίβιο διθέσιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο µε πλωτήρες 

v)  315 κιλά για µονοθέσιο αεροσκάφος εξοπλισµένο µε βαλλιστικό αλεξίπτωτο 

ασφαλείας 

vi)  472,5 κιλά για διθέσιο αεροσκάφος εξοπλισµένο µε βαλλιστικό αλεξίπτωτο 

ασφαλείας 

vii)  560 κιλά για διθέσιο γυροπλάνο 

viii)  το ελάχιστο βάρος του αεροσκάφους κενού φορτίου δεν είναι µικρότερο των 70 

κιλών, η ταχύτητα απώλειας στήριξης ή η µικρότερη σταθερή ταχύτητα του 

αεροσκάφους σε διαµόρφωση προσγείωσης δεν υπερβαίνει τους 35 κόµβους ή τα 

64,82 χλµ/ώρα διορθωµένης ταχύτητος αέρος (CAS)». 

Τέλος, έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση για τα αεροσκάφη επαγγελµατικής χρήσης 

δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
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ν.2238/1994, οπότε και αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της 

αντικειµενικής   δαπάνης. 

 

 

5. Αντικειµενική δαπάνη δεξαµενών κολύµβησης 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του ν.3986/2011, αυξήθηκαν τα ποσά της 

ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης για δεξαµενές κολύµβησης (εσωτερικές και 

εξωτερικές).  Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 έτσι 

όπως ισχύει σήµερα, έχει ως εξής:    

«η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που 

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

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

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

επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων. 

Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά 

διπλασιάζονται». 

Προκειµένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήµατα 

πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης επιµερίζεται στους 

ιδιοκτήτες των ακινήτων µε βάση τα χιλιοστά κάθε διαµερίσµατος στο οικόπεδο. 

Παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας δεξαµενών κολύµβησης, για πληρέστερη 

κατανόηση: 
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Επιφάνεια (σε τ.µ.) 

Αντικειµενική δαπάνη 

εξωτερικής πισίνας 

(σε €) 

Αντικειµενική δαπάνη 

εσωτερικής πισίνας 

(σε €) 

30 4.800 9.600 

60 9.600 19.200 

90 19.200 38.400 

Σηµείωση: Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες µισθώνεται ένα ακίνητο µαζί µε 

δεξαµενή κολύµβησης. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης δηλαδή, αναφέρονται 

ξεχωριστά το ακίνητο και η δεξαµενή κολύµβησης µε τα αντίστοιχα µισθώµατα.  Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο µισθωτής εκτός από την αντικειµενική δαπάνη για το ακίνητο, 

επιβαρύνεται ως χρήστης και για την αντικειµενική δαπάνη της δεξαµενής 

κολύµβησης. Ο εκµισθωτής από την άλλη πλευρά, δεν επιβαρύνεται µε αντικειµενική 

δαπάνη για την πισίνα, όµως έχει υποχρέωση να δηλώσει το µίσθωµα που εισπράττει, 

διότι σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994, ισχύει το εξής:  

«Άρθρο 21. Εισόδηµα ειδικών περιπτώσεων 

1. Ως εισόδηµα από οικοδοµές λογίζεται: 

α) Το εισόδηµα από γήπεδα, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιµοποιούνται ως αποθήκες, 

εργοστάσια ή εργαστήρια ή ως χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, θεαµάτων, 

καφενείων, γυµναστηρίων και γενικά για κάθε άλλη χρήση». 

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός µισθωτές της 

πισίνας, τότε η αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται αναλόγως. 
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6. Αντικειµενική δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτου κ.λπ. 

Από 1.1.2010  (µετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν.3842/2010), σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994, 

λαµβάνεται υπόψη η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται σε οικιακούς 

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

στο κατώτατο όριο αµοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις 

για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που 

καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούµενος απασχολεί έναν µόνο οικιακό 

βοηθό καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην περίπτωση που ο 

φορολογούµενος ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 

εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική 

αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα 

νοσοκόµο. 

Όπως αναφέραµε, για τον προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που 

καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, δασκάλους κ.λπ., ορίζεται το κατώτατο όριο 

αµοιβών που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι κατώτατες αµοιβές µη οικόσιτου οικιακού προσωπικού προσδιορίζονται σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα Εθνική Γενική Σ.Σ.Ε. και ορίζονται ως, ηµεροµίσθιο 

(άγαµος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 33,04 ευρώ και ως µισθός (άγαµος χωρίς 

προϋπηρεσία) στο ποσό των 739,56 ευρώ. Από 1.7.2011 υπάρχει αύξηση στα 

παραπάνω ποσά κατά 1,6% και διαµορφώνονται ως εξής: ηµεροµίσθιο (άγαµος χωρίς 

προϋπηρεσία) στο ποσό των 33,57 ευρώ και ως µισθός (άγαµος χωρίς προϋπηρεσία) 

στο ποσό των 751,39 ευρώ. 

Για το λοιπό προσωπικό ισχύουν τα κατώτατα όρια ηµεροµισθίων και µισθών επί των 
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οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές από τον αρµόδιο Ασφαλιστικό 

Φορέα (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1080/12.4.2011). 

7. Αντικειµενική δαπάνη ιδιωτικών σχολείων 

Από 1.1.2010 (µετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν.3842/2010), σύµφωνα µε 

τις  διατάξεις της περίπτωσης δ' για τον προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής 

δαπάνης, λαµβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία 

στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης (ιδιωτικά δηµοτικά, ιδιωτικά γυµνάσια και 

ιδιωτικά λύκεια), 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 τον 

προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που καταβάλλεται για ιδιωτικά 

σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, απαιτούνται οι αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών όπως ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1080/12.4.2011). 

8. Αµφισβήτηση αντικειµενικών δαπανών  

Με την παράγραφο 2 του νέου άρθρου 16 του ν.2238/1994, προβλέπεται ότι το 

ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης που προσδιορίζεται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να αµφισβητηθεί από τον 

φορολογούµενο όταν αυτό είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του 

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

τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά 
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συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: 

 

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

β) είναι φυλακισµένοι, 

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική, 

δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας, 

ε) συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες 

διαβίωσης, λόγω αποδεδειγµένης συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους 

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

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

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

ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας 

πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική. 

 

Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούµενος 

υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για 

την απόδειξη των ισχυρισµών του. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την ακρίβεια των αποδεικτικών 

στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική 

δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία. 

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

και της πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής 

αντικειµενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες 

διαβίωσης του υπόχρεου. 
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Προκειµένου για αντικειµενικές δαπάνες των τέκνων, η διαφορά αντικειµενικής 

δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον τον γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα. 

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, βλέπουµε ότι η επίκληση των περιστατικών αυτών 

µπορεί να γίνει µόνο από τους παρακάτω υπόχρεους: 

α) Όσους υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία στις Ένοπλες ∆υνάµεις (όχι οι 

µόνιµοι αξιωµατικοί), δηλαδή τους κληρωτούς για το χρονικό διάστηµα που 

υπηρετούν τη θητεία τους στις Ένοπλες ∆υνάµεις ως οπλίτες ή έφεδροι αξιωµατικοί ή 

υπαξιωµατικοί. Το γεγονός ότι ο φορολογούµενος κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

θητείας του απόκτησε εισόδηµα δεν του αφαιρεί το δικαίωµα να επικαλεσθεί 

µικρότερη τεκµαρτή δαπάνη, εφόσον αποδεικνύεται τούτο από πραγµατικά 

περιστατικά. Επίσης δεν προκύπτει από τη σχετική παράγραφο ότι για να µπορεί να 

επικαλεσθεί ο στρατευµένος µικρότερη τεκµαρτή δαπάνη, πρέπει να υπηρετεί µακριά 

από τη µόνιµη κατοικία του ή ότι το να υπηρετεί µακριά από την κατοικία του, 

σηµαίνει οπωσδήποτε ότι δεν χρησιµοποίησε το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητό του. Συνεπώς η 

δυνατότητα επίκλησης µικρότερης τεκµαρτής δαπάνης δεν επηρεάζεται από την 

ύπαρξη εισοδήµατος ή όχι ή από τον τόπο όπου υπηρετεί τη θητεία του ο 

στρατευµένος, αλλά από τη δυνατότητα του φορολογουµένου (στρατευµένου) να 

αποδείξει ότι η πραγµατική δαπάνη του είναι µικρότερη από την τεκµαρτή. Αντίθετα 

ο φορολογούµενος δεν µπορεί να επικαλεσθεί το µαχητό τεκµήριο ως µόνιµος 

αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ότι υπηρετεί την στρατιωτική θητεία στις Ένοπλες ∆υνάµεις. Το θέµα της 

αποδοχής των ισχυρισµών είναι πραγµατικό και εξετάζεται σε κάθε περίπτωση από 

τον αρµόδιο προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. και σε περίπτωση αµφισβήτησης από τον 

αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο (σχετ. αποφ. Μ. 2102/Εγκ. 12/21.6.1983, 

1004837/Α0012/14.1.2000 και 1070934/1664/Α0012/5.7.1995 έγγραφα). 
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β) Όσους είναι φυλακισµένοι. 

γ) Όσους νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική και για το ποσό της δαπάνης που 

αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα που δεν χρησιµοποίησαν το αυτοκίνητο (σχετ. 

απόφ. Μ. 2102/Εγκ. 12/21.6.1983 διαταγή). 

δ) Όσους είναι άνεργοι. Αυτό µπορούν να το επικαλεσθούν µόνο για το χρονικό 

διάστηµα που δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας. 

ε) Όσους συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες 

διαβίωσης, γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συµβάλλουν οι συγγενείς αυτοί, οι 

οποίοι πραγµατοποιούν εισόδηµα από εµφανείς πηγές. 

στ) Όσους είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους Ε.Ι.Χ. 

αυτοκίνητο από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους (σχετ. 1037965/ 

356/Α0012/ΠΟΛ.1094/23.3.1989 διαταγή). 

ζ)  Όσους προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα που 

οφείλονται σε λόγους ανώτερης βίας πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την 

τεκµαρτή. Την πραγµατοποίηση δαπάνης µικρότερης από την τεκµαρτή εξαιτίας 

γεγονότων ανώτερης βίας µπορεί να επικαλεσθεί οποιοσδήποτε φορολογούµενος και 

για οποιαδήποτε τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης (σχετ. αποφ. ΠΟΛ.1094/23.3.1989). 

9. Ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη  

Σύµφωνα µε την περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994, 

λαµβάνεται υπόψη κάθε χρόνο ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη 

διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) προκειµένου για 

άγαµο, διαζευγµένο ή χήρο και στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) 

προκειµένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. (σχετ. 

ΠΟΛ.1135/4.10.2010 διαταγή, ισχύς από 1.1.2010).  
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Από την αιτιολογική έκθεση του νόµου 3842/2010 για το θέµα αυτό, βλέπουµε τα 

εξής: «Τέλος, προκειµένου να ληφθούν υπόψη και οι υπόλοιπες δαπάνες διαβίωσης 

των φορολογουµένων, που δεν προσδιορίζονται από τις παραπάνω κατηγορίες 

δαπανών, προτείνεται ο καθορισµός των ποσών των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 

προκειµένου για τον άγαµο και των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τους συζύγους, 

ως γενική ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης»  Σχετικά µε το θέµα αυτό και 

κατόπιν αµφισβητήσεων ανάµεσα σε φορολογούµενους και τη ∆ιοίκηση του Υ.Ο. 

δόθηκε η ακόλουθη απάντηση από πλευράς Υ.Ο.: 

«Αριθ. πρωτ.: ∆12 1036037 ΕΞ 03/03/2011  

ΘΕΜΑ: Ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη. 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 

ΚΦΕ, όπως ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 

του ν.3842/2010, για τον προσδιορισµό του αντικειµενικού εισοδήµατος µε βάση τη 

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

που συνοικούν και τους βαρύνουν λαµβάνεται υπόψη µεταξύ άλλων η ελάχιστη 

ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογουµένου η οποία ορίζεται σε τρεις χιλιάδες 

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

συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. 

2. Με την υπ. αριθµ. ΠΟΛ.1135/4.10.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 

διευκρινίζεται ότι κάθε χρόνο θα λαµβάνεται υπόψη, εκτός των υπολοίπων τεκµηρίων 

του άρθρου 16 του ΚΦΕ, και ένα επιπλέον ποσό ως ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη 

διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προκειµένου για 

τον άγαµο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν 

κοινή δήλωση. 
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3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του 

ΚΦΕ, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παράγραφο 7 του άρθρου 3 

του ν.3842/2010, η διαφορά µεταξύ του δηλωθέντος εισοδήµατος και της συνολικής 

ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης καλύπτεται ή περιορίζεται, µεταξύ άλλων, µε ανάλωση 

κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα 

έχει απαλλαγεί από το φόρο. Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, 

από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το 

φόρο, τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων 

αυτών, από τα χρηµατικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β',γ',δ',ε' και στ' της 

παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει 

εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, 

ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρµογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν 

δαπάνες µε βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι µικρότερο από τις τρεις 

χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για άγαµο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 

προκειµένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται µε βάση 

την κοινωνική, οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και τις 

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

κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα. 

4. Συνεπώς, το ελάχιστο ετήσιο κόστος διαβίωσης ορίσθηκε από τον νοµοθέτη, στο 

ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) για τον άγαµο και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για 

συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση και τα οποία αυτά ποσά προστίθενται στις 

ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες. ∆εν επιδέχεται άλλης ερµηνείας ο ανωτέρω νόµος». 
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10. Κατάργηση προσαύξησης για πάνω από δυο τεκµήρια 

Θυµίζουµε ότι έχει καταργηθεί από 1.1.2010 και µετά, η προσαύξηση που 

επιβάλλονταν µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις στη συνολική ετήσια τεκµαρτή 

δαπάνη, όταν τα περιουσιακά στοιχεία που την προσδιόριζαν ήταν περισσότερα από 

δύο (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1135/4.10.2010). 

 

 

IV.Σχολιασµός των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 17 του ν.2238/1994 

1. Αναστολή «πόθεν έσχες» για την αγορά όλων των ακινήτων µέχρι 31.12.2013 

Με την  παράγραφο 6 του άρθρου 28  του ν. 3986/2011, επήλθε µια ακόµη σηµαντική 

αλλαγή που αφορά το άρθρο 17 του ν. 2238/1994. 

Πιο συγκεκριµένα, η ανωτέρω παράγραφος 6 έχει ως ακολούθως: 

[6. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. αναστέλλονται µέχρι 

και την 31.12.2013.»]   

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 όπως ισχύει σήµερα (µετά την 

ανωτέρω τροποποίηση), έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 8. Εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τις 

δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Κίνητρα για την αντικατάσταση 
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αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας. Αναπροσαρµογή φόρου πολυτελείας στα 

επιβατικά αυτοκίνητα. 

1. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. αναστέλλονται µέχρι και 

την 31.12.2013». 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 8, αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 28 

του νόµου 3986/2011 και ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 17.12.2010 

σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου και νόµου. 

Για την καλύτερη ενηµέρωση  και προκειµένου να έχουµε µια εικόνα της αλλαγής 

που πραγµατοποιήθηκε µε τον ν.3986/2011, θα παραθέσουµε και την προϊσχύουσα 

µορφή της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, η οποία είχε ως εξής: 

«1. Εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του 

Κ.Φ.Ε. η από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και µέχρι 31.12.2012 δαπάνη για 

την αγορά από ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από 

αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 

εκατόν είκοσι (120) τ.µ. και η συνολική αξία της το ποσό των διακοσίων χιλιάδων 

(200.000) ευρώ. 

Αν η αξία της οικοδοµής υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ 

ή η επιφάνειά της τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή 

της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή 

η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια των, πάνω από τα εκατόν είκοσι (120), 

τετραγωνικών µέτρων. Αν συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις, λαµβάνεται 

υπόψη το µεγαλύτερο, κατά περίπτωση ποσό µεταξύ της δαπάνης των πάνω των 

διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια 

πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ.. Κατά την εφαρµογή των προηγούµενων 
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εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος 

σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Κ.Φ.Ε., έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ 

ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη κατοικία ή κατοικίες, εφόσον το 

άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα 

(70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα 

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

επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

∆ωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την 

αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, κατά τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων 

και µέχρι του ποσού που ορίζεται σε αυτές, απαλλάσσονται από τον οικείο φόρο που 

προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών 

Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001 

(ΦΕΚ 266 Α')». 

 

2. Ανάλυση διατάξεων 

 

Όπως είδαµε παραπάνω, µε το άρθρο 8 του ν. 3899/2010 έτσι όπως αντικαταστάθηκε 

µε την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νόµου 3986/2011, προβλέπεται αναστολή 

των διατάξεων της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ν. 2238/1994. 

 

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του ν. 3986/2011, η αναστολή της εφαρµογής 

του πόθεν έσχες από 17.12.2010 µέχρι 31.12.2013 για την απόκτηση (αγορά ή 

ανέγερση ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση) όλων των ακινήτων, κρίθηκε 

σκόπιµη για την τόνωση της αγοράς των ακινήτων και κυρίως την υποβοήθηση της 
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ανάπτυξης των τουριστικών - εξοχικών κατοικιών, η οποία έχει πληγεί σηµαντικά 

από την υφιστάµενη οικονοµική κρίση. 

 

Η αναστολή του πόθεν έσχες ισχύει συνεπώς για: α) την αγορά οποιουδήποτε 

ακινήτου (πρώτης κατοικίας, δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής κατοικίας, 

καταστήµατος, οικοπέδων, αγροτεµαχίων κ.λπ.), β) την ανέγερση οικοδοµών, γ) τη 

χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση όλων των ακινήτων, δ) την κατασκευή 

πισίνας. Τονίζουµε ότι η αναστολή ισχύει έως 31.12.2013. 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 που τροποποίησαν 

το άρθρο 8 του ν. 3899/2010, κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµικών µε την 

απόφαση ΠΟΛ.1165/29.7.2011 που είχε ως θέµα «Εφαρµογή των διατάξεων των 

παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011), Επείγοντα 

Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-

2015». 

 

Αναλυτικότερα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: «1. Με τις διατάξεις του 

τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, θεσπίστηκε απαλλαγή 

από το φόρο για τις δωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών ποσών, που καταρτίζονταν 

αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από ενήλικο για τις οποίες 

(αγορά/ ανέγερση) η δαπάνη που πραγµατοποιείτο (από 17/12/2010 µέχρι και 

31/12/2012) δεν λαµβανόταν υπόψη για τον υπολογισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος (απαλλαγή από το «πόθεν έσχες»), σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
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Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 3986/2011, οι διατάξεις της περίπτωσης 

γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αναστέλλονται από 

17/12/2010 µέχρι και 31/12/2013 και κατά συνέπεια αναστέλλεται η εφαρµογή του 

«πόθεν έσχες» για το χρονικό αυτό διάστηµα για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή 

χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση) όλων των ακινήτων». 

 

Συνεπώς δεν υπάρχει δαπάνη απόκτησης (πόθεν έσχες) από 17.12.2010 έως 

31.12.2013 για όλες τις δαπάνες τις περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ν. 2238/1994. 

 

 

3. Τι γίνεται στις περιπτώσεις αγοράς ακινήτων µε δόσεις 

 

Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, σαν κρίσιµος χρόνος κατά τον οποίον θα 

υπολογισθεί το ποσό της δαπάνης απόκτησης είναι κατ΄ αρχήν ο χρόνος σύνταξης του 

συµβολαίου µεταβίβασης του ακίνητου. 

Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται ολόκληρο το τίµηµα και παραδίδεται η 

χρήση και η κυριότης του ακινήτου. 

Εάν στο συµβόλαιο µεταβίβασης αναγραφεί ότι η εξόφληση του τιµήµατος θα 

ενεργηθεί σε δόσεις οι οποίες ανάγονται σε περισσότερο του ενός χρόνια, το ποσό της 

δαπάνης θα κατανεµηθεί στα περισσότερα αυτά χρόνια ανάλογα µε το ποσό που 

εξοφλείται κάθε έτος. 

Τούτο βέβαια και προς αποφυγή καταστρατηγήσεων ή αµφιβολιών, εφόσον στο 

συµβόλαιο µεταβίβασης θα αναφέρονται ρητά οι χρόνοι των δόσεων και θα 

καλύπτονται µε ισόποσα γραµµάτια ή συναλλαγµατικές που θα εισπράττονται µέσω 
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Τραπέζης. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατηρούνται από τον αγοραστή µέχρι την ενέργεια 

ελέγχου των δηλώσεών του προς απόδειξη του αληθούς της συναλλαγής και προς 

διευκόλυνσή του για την αποφυγή τυχόν αµφισβητήσεων από τα φοροτεχνικά όργανα 

ελέγχου, διαφορετικά ολόκληρη η αξία αγοράς θεωρείται σαν ποσό δαπάνης του 

έτους σύνταξης του συµβολαίου µεταβίβασης. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση συντάξεως προσυµφώνου αγοράς, ως προς τα 

γραµµάτια ή συναλλαγµατικές και την εξόφληση του τιµήµατος µε τη σύνταξη του 

οριστικού συµβολαίου. 

 

Παράδειγµα: Έστω ο φορολογούµενος Χ αγόρασε ένα ακίνητο συνολικής αξίας 

160.000,00 ευρώ στις 10.12.2010. Στο συµβόλαιο αναφέρεται ρητώς ότι µε την 

υπογραφή του συµβολαίου θα καταβληθεί το ποσό των 40.000,00 και τα υπόλοιπα 

120.000,00 ευρώ θα καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις των 40.000,00 ευρώ οι 

οποίες θα καταβληθούν στις 10/12/2011, 10/12/2012 και στις 10/12/2013 αντίστοιχα. 

Οι δόσεις των 120.000,00 λόγω του ότι θα καταβληθούν σε µεταγενέστερο χρόνο από 

την 17/12/2010, δεν αποτελούν πόθεν έσχες, επειδή οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ 

του άρθρου 17 αναστάλθηκαν έως 31.12.2013. Αν στο παράδειγµά µας υπήρχαν αντί 

για τρείς τέσσερις δόσεις, τότε για την τέταρτη δόση των 40.000,00 (που θα έπρεπε 

να καταβληθεί στις 10/12/2014), θα είχε εφαρµογή το άρθρο 17 του ν.2238/1994. 

4. Τι γίνεται στις περιπτώσεις ανέγερσης οικοδοµών όταν η κατασκευή διαρκεί 

περισσότερο του ενός έτους 

 

Εάν σε ανέγερση οικοδοµών δεν υπάρχουν δόσεις, αλλά η ανέγερση διαρκέσει 

περισσότερο του ενός έτους, σε κάθε έτος σαν ποσό δαπάνης θα ληφθεί το αντίστοιχο 
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του κόστους ανέγερσης στο ίδιο έτος. Το κόστος ανέγερσης που αποδεδειγµένα θα 

καταβληθεί µετά την 17.12.2010, δεν αποτελεί πόθεν έσχες για τους 

φορολογούµενους.  

Σηµαντικό: Σχετικά µε το θέµα της απαλλαγής από το πόθεν έσχες και από πλευράς 

φορολογίας εισοδήµατος αλλά και για το θέµα της φορολόγησης ή µη σε περιπτώσεις 

προσαύξησης περιουσίας, δείτε το αναλυτικό άρθρο µε θέµα  « Η αναστολή του 

«πόθεν έσχες» για την αγορά όλων των ακινήτων µέχρι 31.12.2013. Ερµηνεία των 

διατάξεων από πλευράς φορολογίας εισοδήµατος και φορολογίας κεφαλαίου ». 

5. Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων 

αυτοκινούµενων οχηµάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, 

αεροσκαφών και κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας. 

Σύµφωνα µε την περίπτωση α' του άρθρου 17 του ν. 2238/1994, ως ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη λαµβάνονται υπόψη και: 

α) τα συνολικά ποσά (τίµηµα και λοιπά έξοδα) που κατέβαλαν σε µετρητά οι 

φορολογούµενοι  το 2011 για την αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων Ι.Χ., 

δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούµενων οχηµάτων της οικογένειάς τους ή της 

ατοµικής επιχείρησής τους.  

Αγορά αυτοκινήτων µεταξύ ιδιωτών: Αν αγοράσθηκε από ιδιώτη, τότε αρκούν 

υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 του αγοραστή και του πωλητή, από τις οποίες 

να προκύπτουν το αυτοκίνητο που διατέθηκε, τα χρηµατικά ποσά και ο χρόνος που 

καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν από τη διάθεση του αυτοκινήτου, εφόσον από το 

νόµο δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση άλλου στοιχείου για τη διάθεση αυτού του 

αυτοκινήτου (σχετ. 1025196/650/Α0012/13.3.2004 έγγραφο). Όταν η υπεύθυνη 
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δήλωση του πωλητού σε αγοραπωλησία αυτοκινήτου µεταξύ ιδιωτών έχει χαθεί, θα 

ήταν δυνατόν να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστού, στην οποία θα 

αναφέρεται ο Α.Φ.Μ. ή ο Α.∆.Τ. του πωλητή. Τονίζεται ωστόσο ότι ο έλεγχος των 

στοιχείων που θα περιέχονται σ’ αυτήν είναι θέµα πραγµατικό και ανάγεται στην 

ελεγκτική αρµοδιότητα του αρµόδιου προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. του αγοραστή (σχετ. 

1062477/1771/Α0012/27.8.2004 έγγραφο). 

β) τα συνολικά  ποσά  που κατέβαλαν σε µετρητά οι φορολογούµενοι  το 2011,  για 

αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής 

(στα οποία υπάγονται και τα "τζετ σκι") και αεροσκαφών (εξαιρούνται όσα 

αποτελούν το άµεσο αντικείµενο εµπορικής δραστηριότητας, καθώς και όσα 

αποτελούν πάγιο εξοπλισµό επαγγελµατικής χρήσης). 

γ) τα συνολικά  ποσά  που κατέβαλαν σε µετρητά οι φορολογούµενοι  το 2011, για 

αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας. Εξαιρούνται 

αυτά που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισµό γεωργικής εκµετάλλευσης, καθώς και όσα 

αποτελούν το άµεσο αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής δραστηριότητας.  Ως 

κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό 

των 10.000 ευρώ, όπως για παράδειγµα κοσµήµατα γενικά, κοσµήµατα από 

πολύτιµους λίθους, πολύτιµοι λίθοι, έργα τέχνης, χειροποίητοι τάπητες κ.λπ. (σχετ. 

απόφ. ΠΟΛ.1207/9.10.1991). Αν η αξία κάθε πράγµατος είναι µικρότερη του ποσού 

αυτού, τα αγορασθέντα όµως πράγµατα αποτελούν, κατά τις συναλλακτικές 

αντιλήψεις, ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισµό της αξίας λαµβάνεται υπόψη η 

αξία όλων αυτών των πραγµάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. (π.χ. 

αν για την αγορά τραπεζαρίας εκδίδονται χωριστά φορολογικά στοιχεία για την 

πώληση – αγορά κάθε καρέκλας και για το τραπέζι, λαµβάνεται υπόψη η συνολική 
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αξία της τραπεζαρίας για την εφαρµογή της περίπτ. α' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., 

σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1094/23.3.1989).  

Σηµείωση: Το τεκµήριο αγοράς ή δαπάνη απόκτησης για αγορά αυτοκινήτων, 

δίτροχων, σκαφών αναψυχής κ.λπ. ισχύει µόνο για φυσικά πρόσωπα (σχετ. απόφ. 

ΠΟΛ.1094/23.3.1989). 

δ) τα συνολικά  ποσά  που κατέβαλαν  οι φορολογούµενοι  το 2011, για την 

τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ.. Επίσης, τα  ποσά που 

κατέβαλαν µέσα στο 2011, για τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των 

πιστωτικών καρτών, εφόσον οι χρεώσεις αυτές οφείλονται σε αγορά µη 

καταναλωτικών αγαθών µέσω αυτών των πιστωτικών καρτών (αγορά αυτοκινήτου, 

µηχανήµατος, πινάκων ζωγραφικής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων). 

Σηµαντικό: Με τις διατάξεις της παραγράφου 4β' του άρθρου 3 του ν. 3842/2010 

καταργήθηκαν από την 1/1/2010 και µετά, το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της 

περίπτωσης στ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ∆ηλαδή, καταργήθηκε η απαλλαγή 

από το τεκµήριο των ποσών που καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση των 

δανείων που ελήφθησαν ή λαµβάνονται για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, 

καθώς και για δάνεια που λαµβάνονται για αγορά εξοπλισµού γεωργικής επιχείρησης 

και για αγορά οικοπέδου από επιτηδευµατίες που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την 

ανέγερση και πώληση οικοδοµών. Η κατάργηση καταλαµβάνει ποσά που 

καταβάλλονται από 1/1/2010 και µετά (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1054/10.5.2010 και 

ΠΟΛ.1135/4.10.2010). 

Παράδειγµα: Έστω ότι φορολογούµενος προέβη σε αγορά Α' κατοικίας στις 5/1/2011 

µε δάνειο που έλαβε από την τράπεζα "Χ". Το ποσό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων 
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που κατέβαλε µέσα στο έτος 2011 για την εξόφληση του συγκεκριµένου δανείου 

αγοράς Α΄ κατοικίας, (ανεξαρτήτως των  τ.µ. της κατοικίας), αποτελεί αντικειµενική 

δαπάνη που εµπίπτει στο άρθρο 17 του ν.2238/1994. 

ε) τα συνολικά  ποσά  που κατέβαλαν  οι φορολογούµενοι  το 2011, για χορήγηση 

δανείων προς οποιονδήποτε. 

Από 23.4.2010 και µετά, σύµφωνα  µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 3 του ν.3842/2010 αντικαταστάθηκε η περίπτωση δ΄ του άρθρου 17 του 

ΚΦΕ. Με βάση τις διατάξεις αυτές, τα δάνεια που χορηγούνται από φυσικό πρόσωπο 

σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο εµπίπτουν στο 

άρθρο 17 του ν.2238/1994. Εποµένως, εµπίπτουν και τα δάνεια που χορηγούν 

εταίροι, µέλη ή µέτοχοι στις εταιρίες που συµµετέχουν. Προς αποφυγή 

καταστρατηγήσεων γίνεται δεκτό, ότι περιλαµβάνονται και οι χρηµατικές 

διευκολύνσεις προς τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα. Αντίθετα, δεν λαµβάνονται υπόψη 

τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις. 

Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή (όπως αναφέραµε) για ποσά δανείων που χορηγούνται 

από 23/4/2010 και µετά (σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1135/4.10.2010). 

στ) τα συνολικά  ποσά  που κατέβάλαν  οι φορολογούµενοι  το 2011,  για δωρεές, 

γονικές παροχές ή χορηγίες χρηµατικών ποσών, εφόσον αυτά συνολικά υπερβαίνουν 

ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το ∆ηµόσιο, τους δήµους, τις 

κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και 

δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και 

τα προνοιακά ιδρύµατα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (κρατικά νοµικά πρόσωπα 

δηµόσιου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι 
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εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδοµήντα τοις εκατό 

(70%) µε επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Επίσης, εξαιρούνται από 

το τεκµήριο, οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα ηµεδαπά νοµικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία 

επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, 

εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Επισυνάψτε κατάσταση µε τα στοιχεία 

του δωρητή, του δωρολήπτη, το ποσό για κάθε δωρεά ή χορηγία, καθώς και 

φωτοαντίγραφο της τυχόν δήλωσης άτυπης δωρεάς κ.λπ. 

 

V.Σχολιασµός των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 18 του ν.2238/1994 

Στο άρθρο 18 του ν.2238/1994, προβλέπονται οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες 

δεν εφαρµόζονται (ή εφαρµόζονται µειωµένες) οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες και 

οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.    

1.  Αυτοκίνητα συνταξιούχων άνω των 65 ετών 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' του άρθρου 18 του ν.2238/1994, έτσι 

όπως αυτές είχαν αντικατασταθεί µε την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3842/2010, οι 

ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 

ν.2238/1994 προκειµένου για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέµπτο 

έτος (65ο) της ηλικίας τους εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις 

εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις. Για το λόγο 

αυτό προστέθηκαν από πέρυσι στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε1 στον πίνακα 2 µε 

τα πληροφοριακά στοιχεία, νέοι κωδικοί 013 & 014 µε τίτλο «Είστε συνταξιούχος και 
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γεννηθήκατε µέχρι 31-12-1945;» τους οποίους οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να 

συµπληρώσουν (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) προκειµένου να τύχουν της 

ανάλογης µείωσης. 

 2.  Αυτοκίνητα κινητικά αναπήρων 

Από 1.1.2010 και µετά (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3842/2010), η ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη δεν εφαρµόζεται  για την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων 

ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους. Ως 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά 

αναπήρους, θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας 

αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε 

ποσοστό τουλάχιστον 67% ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα 

αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους. Σηµειώνεται ότι µε τις 

προϊσχύουσες διατάξεις δεν υπήρχε πλήρης απαλλαγή αλλά ποσοστό µείωσης 40% 

για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία ήταν ειδικά διασκευασµένα για 

αναπήρους.  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 

χρήσης των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρία µε ποσοστό τουλάχιστον 67%, 

όχι από κινητική αναπηρία αλλά από π.χ.  νοητική καθυστέρηση ή ψυχική πάθηση 

και είναι διασκευασµένα να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα 

που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους,  

Επίσης, από 1.1.2010 και µετά οι ανάπηροι απαλλάσσονται από την αντικειµενική 

δαπάνη διαβίωσης  (άρθρο 16 ν. 2238/1994)  του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, όταν αυτό 

απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. 
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3.  Φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους στην 

αλλοδαπή και δεν αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα 

Οι παράγραφοι 1,2 και 5 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, έτσι όπως ισχύουν 

σήµερα,  µετά τις αλλαγές που επήλθαν µε τον ν.3943/31.3.2011(ΦΕΚ Α' 66) έχουν 

ως εξής: 

« Άρθρο 2. Υποκείµενο του φόρου 

1. Σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο 

έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδηµα 

που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον 

τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαµονής του. 

Ως συνήθης θεωρείται η διαµονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν 

ογδόντα τρεις ηµέρες συνολικά µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Η διαµονή 

τεκµαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούµενος αποδείξει διαφορετικά. 

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί στην αλλοδαπή, αν: 

α) είναι λειτουργός ή συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας δηµόσιου ή 

ιδιωτικού δικαίου µε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

1Β του ν. 2362/1995, που έχει προστεθεί µε το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 ή 

β) συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου µε 

θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ιεθνή Οργανισµό και είχε κατά το 

χρόνο της εισόδου του στην υπηρεσία του θεσµικού οργάνου της Ε.Ε. ή του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα, θεωρείται ότι 

συνεχίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

Οµοίως, θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και τα µέλη της 

οικογένειας που το βαρύνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν 

έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε 
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φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά τους και το κράτος αυτό δεν περιλαµβάνεται στον 

κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α. 

5. Κατ' εξαίρεση από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, υπόκειται σε φόρο µόνο για το 

εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για µία µόνο φορά, 

το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα και υπόκειται σε 

φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει µε την 

Ελλάδα Σύµβαση για την Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας (Σ.Α.∆.Φ.), σχετικά µε τους 

φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαµβάνεται 

στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α. Το 

χρονικό διάστηµα των τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη διαµονής του 

φυσικού προσώπου στην Ελλάδα ». 

 

Σηµείωση: Οι παράγραφοι 1 και 2 τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόµου 3943/2011 και ισχύουν από τη δηµοσίευση 

του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31.3.2011. Η παράγραφος 5 

τέθηκε όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόµου 3943/2011 

και ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 

31.3.2011. 

Σχολιασµός: 

Με τις νέες διατάξεις του άρθρου αυτού σχετικά µε την έννοια της φορολογικής 

κατοικίας, καθιερώνονται συγκεκριµένα και αντικειµενικά κριτήρια για τον 

χαρακτηρισµό κατοίκου ηµεδαπής και αλλοδαπής, τα οποία είναι κρίσιµα για την 

υπαγωγή στη φορολογία όλων των υπόχρεων του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. και τη 

χορήγηση των φορολογικών πλεονεκτηµάτων που προβλέπονται για τους 

φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας. ∆ιευκρινίζεται η έννοια της φορολογικής 
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κατοικίας, στην οποία περιλαµβάνονται η κατοικία και η συνήθης διαµονή, που 

υπερβαίνει το διάστηµα των 183 ηµερών µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. 

Με το ισχύον νοµικό πλαίσιο αποσαφηνίζεται ο ορισµός της φορολογικής κατοικίας, 

ως προϋπόθεση υπαγωγής στις διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος της ελληνικής 

νοµοθεσίας µε απώτερο στόχο τη δικαιότερη φορολογική αντιµετώπιση όλων των 

υπόχρεων του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και την αποτελεσµατικότερη διασφάλιση 

των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Συγκεκριµένα µε τις καινούργιες διατάξεις επιτυγχάνονται τα εξής: 

Με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011, επικαιροποιείται η έννοια της 

κατοικίας για φορολογικούς σκοπούς ή «φορολογική κατοικία» (tax residence), η 

οποία βασίζεται στην έννοια της κατοικίας που περιλαµβάνεται στις διατάξεις του 

άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα αλλά δεν εξαντλείται σε αυτές, καθώς λαµβάνει 

υπόψη: 

- τις εξελίξεις σε επίπεδο Ο.Ο.Σ.Α. για την έννοια της κατοικίας, που αποτυπώνεται 

στις Συµβάσεις για την Αποφυγή της ∆ιπλής Φορολογίας σχετικά µε τους φόρους 

εισοδήµατος και κεφαλαίου, 

- ειδικότερες διατάξεις που περιλαµβάνονται σε πρωτόκολλα της Συνθήκης για την 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σηµειώνεται ότι η έννοια «φορολογική 

κατοικία» αποτελεί βασική έννοια του φορολογικού δικαίου, προκειµένου να 

προσδιορίζεται το κράτος το οποίο έχει δικαίωµα φορολόγησης του φυσικού ή 

νοµικού προσώπου ή και της ένωσης προσώπων για το παγκόσµιο εισόδηµα. 

Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται η έννοια της φορολογικής κατοικίας ορίζοντας ρητά 

ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας και οι συνήθως διαµένοντες για 

διάστηµα που υπερβαίνει τις 183 ηµέρες µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος στην 

Ελλάδα, κριτήριο το οποίο ανταποκρίνεται στα οριζόµενα από το Υπόδειγµα 
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(Πρότυπο) Σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά µε τους 

φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. Αυτό το κριτήριο για την κατοικία έχει 

υιοθετηθεί µε διατάξεις της εσωτερικής τους νοµοθεσίας από όλα τα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο από την συντριπτική πλειοψηφία των 

κρατών που συνάπτουν διµερείς φορολογικές συµβάσεις. Επίσης, ο γενικός και µη 

αµφισβητούµενος ορισµός ότι φορολογείται στην Ελλάδα, όπως και σε όλα τα κράτη, 

το παγκόσµιο εισόδηµα των κατοίκων της, αναδιατυπώνεται προκειµένου να µην 

υπάρχει καµία απολύτως δυνατότητα διαφορετικής ερµηνείας. Για τα πρόσωπα που 

δεν είναι ούτε κάτοικοι της Ελλάδας ούτε συνήθως διαµένοντες σε αυτήν ορίζεται ότι 

φορολογούνται µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα. 

Η ρύθµιση για τα φυσικά πρόσωπα µε ελληνική ιθαγένεια που υπηρετούν στην 

αλλοδαπή στοχεύει στην κάλυψη όλων των διαφορετικών περιπτώσεων µε τις οποίες 

γίνεται η σύνδεση µε ένα κράτος και η υπαγωγή στη φορολογία για το «παγκόσµιο 

εισόδηµα» προσώπων που το υπηρετούν, ενώ δεν κατοικούν ούτε διαµένουν στην 

Ελλάδα ακριβώς λόγω της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί, όπως π.χ. οι διπλωµάτες 

και άλλα πρόσωπα σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Άλλωστε αυτές οι διατάξεις είναι σε 

απόλυτη συµφωνία µε τις σχετικές διατάξεις που περιλαµβάνονται για το status 

αυτών των προσώπων σε διεθνείς συµβάσεις και σε επίπεδο Ε.Ε.. 

Ειδικότερα είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Πρωτοκόλλου περί 

των Προνοµίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αριθ. 36) που έχει 

προσαρτηθεί στην ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣυνθΛΕΕ), όπως 

περιλαµβάνεται στην Ανακοίνωση αριθ. 2008./C115//01/9.5.2008 της Επίσηµης 

Εφηµερίδας της Ε. Ε. και στις οποίες ορίζεται ότι: 

«Για την εφαρµογή του φόρου επί του εισοδήµατος και της περιουσίας, του φόρου 
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κληρονοµιών καθώς και για την εφαρµογή των συµβάσεων περί αποφυγής της διπλής 

φορολογίας που έχουν συναφθεί µεταξύ των κρατών µελών των Κοινοτήτων, οι 

υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί απλώς και µόνον 

λόγω της ασκήσεως των καθηκόντων τους στην υπηρεσία των Κοινοτήτων, στην 

επικράτεια ενός κράτους µέλους, άλλου από το κράτος της φορολογικής κατοικίας 

στην οποία έχουν κατά το χρόνο της εισόδου τους στην υπηρεσία των Κοινοτήτων, 

θεωρούνται και στις δύο αυτές χώρες ότι διατηρούν την προηγούµενη κατοικία τους 

εφόσον αυτή ευρίσκεται σε κράτος µέλος των Κοινοτήτων. 

Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.3943/2011, προβλέπεται εξαίρεση από την αρχή της 

φορολόγησης του παγκόσµιου εισοδήµατος για τους αλλοδαπούς που αν και έχουν 

συνήθη διαµονή στην Ελλάδα που υπερβαίνει τις 183 ηµέρες, επειδή προέρχονται 

από χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει συνάψει και δεν έχει θέσει σε εφαρµογή 

Σ.Α.∆.Φ. (Ιαπωνία, Αυστραλία κ.ά. ), η αρµόδια ελληνική φορολογική υπηρεσία δεν 

µπορεί στην πραγµατικότητα να εφαρµόσει τις αρχές που ορίζονται στις Σ.Α.∆.Φ. για 

την εξεύρεση του παγκόσµιου εισοδήµατος (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών, 

διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού σε περίπτωση ύπαρξης διπλής κατοικίας κλπ.). 

Για το λόγο αυτό προβλέπεται ότι εφόσον φορολογούνται για το παγκόσµιο εισόδηµά 

τους σε κράτος εκτός από αυτά που εµπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 51 Α, 

φορολογείται µόνο το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα και για µια µόνο τριετία. 

  

Με τον ίδιο νόµο (3943/2011) και συγκεκριµένα  µε την παράγραφο 3α του άρθρου 

21 του νόµου 3943/2011 (ισχύς από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παράγραφο 3β’ του 

ιδίου άρθρου και νόµου), προστέθηκε νέα περίπτωση η' στο άρθρο 18 του 

ν.  2238/1994, η οποία έχει ως εξής:  «η) Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο που έχει 

την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα 
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στην Ελλάδα ». 

 

Σχολιασµός: 

Με την περίπτωση αυτή,  θεσπίστηκε απαλλαγή από την εφαρµογή των ετήσιων 

αντικειµενικών δαπανών και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για 

φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία (κατοικία ή συνήθη 

διαµονή) στην αλλοδαπή µε την προϋπόθεση όµως να µην αποκτούν εισόδηµα στην 

Ελλάδα. Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική αλλαγή και ενδιαφέρει αφενός µεν 

πολλούς µόνιµους κατοίκους αλλοδαπής που δεν αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα, 

αφετέρου δε πολλούς φορολογούµενους που έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην 

αλλοδαπή (σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994) και δεν αποκτούν 

εισόδηµα στην Ελλάδα. 

Για να γίνει κατανοητή η νέα αυτή διάταξη θα παραθέσουµε ένα ενδεικτικό 

παράδειγµα. 

1) Έστω µόνιµος κάτοικος αλλοδαπής αγοράζει ένα ακίνητο στην Ελλάδα αξίας 

150.000,00 (τίµηµα, συµβολαιογραφικά, ΦΜ.Α, κ.λπ.). Ο συγκεκριµένος 

φορολογούµενος δεν αποκτά κανένα εισόδηµα στην Ελλάδα και προέβη στην αγορά 

αυτού του ακινήτου προκειµένου να διαµένει για ένα µόνο µήνα το έτος κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. Σύµφωνα µε την περίπτωση η΄ του άρθρου 18 του ν. 

2238/1994, για τον ανωτέρω κάτοικο αλλοδαπής δεν θα εφαρµοστούν ούτε οι 

διατάξεις του άρθρου 17 του ιδίου νόµου (δαπάνη απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων), ούτε οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2238/1994 (ετήσια αντικειµενική 

δαπάνη). Συνεπώς, ο φορολογούµενος αυτός αφενός δεν θα  χρειαστεί να 

δικαιολογήσει το πόθεν έσχες για την αγορά του ακινήτου, αφετέρου δε θα 
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επιβαρυνθεί µε την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει για την 

ιδιοκατοίκηση του ακινήτου για τον ένα µήνα.  

4. Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης µονίµων κατοίκων εξωτερικού 

Σύµφωνα µε την περίπτωση δ'  του άρθρου 18 του ν.2238/1994, οι µόνιµοι κάτοικοι 

εξωτερικού, απαλλάσσονται από την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε 

βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης (κυριότητας ή κατοχής τους). Η απαλλαγή 

αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το  µήκος του σκάφους και από το αν χρησιµοποιούν ή 

όχι προσωπικό. Για τα σκάφη που δεν εφαρµόζεται η ετήσια αντικειµενική δαπάνη 

δεν συµπληρώνονται οι σχετικοί κωδικοί της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ε1, 

αλλά απλώς συµπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία της ένδειξης  του 

σχετικού  πίνακα  (όνοµα σκάφους, αριθµός και λιµάνι νηολογίου µέτρα µήκους κλπ). 

5. Προσωπικό αλλοδαπών επιχειρήσεων των α.ν. 89/1967 και 378/1968 και του 

άρθρου 25 του ν.27/1975 

Οι αλλοδαποί που δεν διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα ή οι Έλληνες που διαµένουν 

µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολούνται αποκλειστικά σε γραφεία επιχειρήσεων 

που είναι εγκατεστηµένα στη χώρα µας µε βάση τους νόµους α.ν.89/1967, 

α.ν.378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, απαλλάσσονται από την ετήσια 

αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση το   επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή της 

κατοικίας (άρθρο 16 περ. α’, περ. γ’, σχετ. απόφ. ΠΟΛ.1135/4.10.2010 ). 

6. Επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό 

καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000 
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Σύµφωνα µε την περίπτωση γ' του άρθρου 18, οι επιχειρήσεις µεταπώλησης 

αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του 

ν. 2859/2000, απαλλάσσονται από την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει 

των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για µεταπώληση µε βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες 

κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατος έχουν παραµείνει στη 

∆ΟΥ στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση 

µεταπώλησης µέχρι και την ηµεροµηνία µεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το 

αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν κυκλοφόρησε παράνοµα. Για τις 

µεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 

10 µέχρι και 14 του άρθρου 81 του ν.2238/1994. Οι µεταπωλήτριες επιχειρήσεις 

έχουν υποχρέωση µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος να 

συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο 

πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος. Οι εξαιρέσεις αυτής της 

περίπτωσης  δεν ισχύουν στην περίπτωση µεταβίβασης αυτοκινήτων που δεν 

υπάγονται σε αυτό το καθεστώς έστω και αν µεταβιβάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις 

που µεταπωλούν και άλλα αυτοκίνητα που υπάγονται σε αυτό το καθεστώς. 

Με την περίπτωση 2β' του άρθρου 21 του νόµου 3943/2011, προστέθηκαν δυο νέα 

εδάφια στην περίπτωση γ' του άρθρου 18. Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις ορίστηκε 

ότι,  στις ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων της ανωτέρω περίπτωσης, 

η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήµατα, όταν 

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

τα ανωτέρω, δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που 

προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου 

έχουν εφαρµογή για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και µετά. 
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7. Αγορά παγίου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν 

εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα 

Στις περιπτώσεις αγοράς  πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα 

που ασκούν εµπορική (ατοµική) επιχείρηση ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο 

επάγγελµα, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2238/1994. Στην 

έννοια του πάγιου εξοπλισµού περιλαµβάνονται µηχανήµατα, υπολογιστές, έπιπλα, 

σκεύη, φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά αυτοκίνητα 

δηµόσιας χρήσης καθώς και επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, µοτοποδήλατα, 

µοτοσυκλέτες, σκάφη, αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την 

άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλµατος. 

VI.Παραδείγµατα 

Κλείνοντας, θα παραθέσουµε ένα γενικότερο παράδειγµα που θα περιλαµβάνει 

διάφορες περιπτώσεις αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών.  

Έστω ο φορολογούµενος  «Χ» που είναι έγγαµος µε τη φορολογούµενη «Ψ». Τα 

δεδοµένα του παραδείγµατός µας έχουν ως εξής: 

1) Ο φορολογούµενος «Χ» έχει εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 10.500,00€ 

2) Η φορολογούµενη «Ψ» έχει εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα 10.000,00€ 

3) Ο φορολογούµενος «Χ» έχει εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων 2.800,00€ 

4) Ιδιοκατοικούν (κύρια κατοικία) σε διαµέρισµα  που βρίσκεται στον  2ο όροφο επί 

της οδού Κολοκοτρώνη 14  στη Σπάρτη.  Το διαµέρισµα αυτό έχει επιφάνεια κυρίων 

χώρων 115 τ.µ. και επιφάνεια βοηθητικών χώρων 15 τ.µ. 



ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Λογιστικής   Ηράκλειο 

 

 

132 

 

5) ∆ιαθέτουν πρώτη εξοχική κατοικία  που βρίσκεται επί της οδού Σκουφά 4 στον 

Μυστρά . Η µονοκατοικία αυτή είναι τύπου µεζονέτας και αποτελείται από ισόγειο 

και πρώτο όροφο που επικοινωνούν µε εσωτερική σκάλα. Η επιφάνεια των κυρίων 

χώρων της µονοκατοικίας είναι 98 τ.µ. και των βοηθητικών 25 τ.µ.  

6) Ο υπόχρεος  «Χ» διαθέτει ένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.926 κ.ε.  Το αυτοκίνητο αυτό το 

αγόρασε στις 13/6/2011, το έτος της πρώτης του άδειας είναι το 2010 και του ανήκει 

κατά ποσοστό 100%. 

7) Η σύζυγος «Ψ» διαθέτει ένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.200 κ.ε.  Το αυτοκίνητο αυτό 

ανήκει στη σύζυγο κατά ποσοστό 100 %, το έτος πρώτης άδειας του ήταν το 2005 και 

το είχε στην κυριότητά της για ολόκληρο το έτος, 

8) Ο υπόχρεος «Χ» διαθέτει κι ένα σκάφος αναψυχής ανοιχτού τύπου µήκους 7 

µέτρων. Το όνοµα του σκάφους είναι «ΑΡΓΥΡΩ»,  το έτος 2005. Το σκάφος αυτό το 

είχε στην κυριότητά του ο υπόχρεος για ολόκληρο το έτος.  

9) Στη µονοκατοικία που βρίσκεται στον Μυστρά  και ανήκει στη σύζυγο «Ψ», 

υπάρχει και εξωτερική δεξαµενή κολύµβησης (πισίνα) µήκους 60 τ.µ. που ανήκει κι 

αυτή κατά ποσοστό 100% στη σύζυγο. 

10) Ο υπόχρεος «Χ» κατέβαλε το έτος 2011 για δίδακτρα σε φροντιστήρια (για τον 

υιό του) το ποσό των 2.000,00 € 

11) Τέλος ο υπόχρεος «Χ» κατέβαλε σε µετρητά µέσα στο έτος 2011 για 

τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου της πρώτης κατοικίας του το ποσό των 5.000,00 

€.  
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Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα θα κάνουµε  τους ανάλογους υπολογισµούς και θα 

παραθέσουµε σε πίνακα την ετήσια αντικειµενική δαπάνη για τον υπόχρεο και τη 

σύζυγό του  

Σχετικά µε τις κατοικίες: 

1) Οι υπολογισµοί που αφορούν την κύρια κατοικία έχουν ως εξής: 

 

Άρα συνολική αντικειµενική δαπάνη κατοικίας: 5.475,00 + 600,00 = 6.075,00 € . 

 

Αντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων 

Τετραγωνικά μέτρα Επιφάνεια σε τ.μ. X Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο Αντικειμενικής δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 80 Χ 40,00 = 3.200,00 

Από 81 έως 120 τ.μ. 35 Χ 65,00 = 2.275,00 

 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                 5.475,00 

  

  

   Αντικειμενική δαπάνη βοηθητικών  χώρων 

Επιφάνεια σε τ.μ. X Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο Αντικειμενικής δαπάνης 

15 Χ 40,00 = 600,00 
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2)  Οι υπολογισµοί που αφορούν την πρώτη εξοχική  κατοικία έχουν ως εξής: 

Άρα συνολική αντικειµενική δαπάνη της εξοχικής κατοικίας: 4.375,00 + 1.000,00 = 

5.375,00 € . 

 

 

 

Αντικειμενική δαπάνη εξοχικής κατοικίας 

 

 

Τετραγωνικά 

μέτρα 

Επιφάνεια σε 

τ.μ. 

X Δαπάνη ανά 

τ.μ. 

= Σύνολο Αντικειμεν. 

Δαπάνης 

Έως 80 τ.μ. 

80 x 40 

= 

3.200,00 

Από 81 έως 120 

τ.μ. 

18 x 65 

= 

1.170,00 

 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    4.370,00 

 

 

 

 

 

 

Αντικειμενική δαπάνη βοηθητικών  χώρων 

Επιφάνεια σε τ.μ. X δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο Αντικειμενικής δαπάνης 

25 Χ 40,00 = 1.000,00 
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3) Οι υπολογισµοί που αφορούν το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο του υπόχρεου έχουν ως 

εξής: 

Επειδή τα κ.ε. του αυτοκινήτου είναι 1926, θα στρογγυλοποιηθούν στα 1900 κ.ε. για 

να υπολογιστεί η αντικειµενική δαπάνη.  

Για 1.200 κ.ε. = 4.000,00  

Για τα επόµενα 700 κ.ε. θα έχουµε:(700/100) Χ 600,00 = 4.200,00  

Συνολικό ποσό = 8.200,00. Επειδή ο υπόχρεος αγόρασε το αυτοκίνητο στις 

19/6/2011, η αντικειµενική δαπάνη  θα τον βαρύνει για έξι µήνες µέσα στο έτος 2011. 

Άρα έχουµε αντικειµενική δαπάνη για το συγκεκριµένο αυτοκίνητο:4.100,00 €. 

Άρα η συνολική αντικειµενική δαπάνη του αυτοκινήτου που βαρύνει τον υπόχρεο, 

ανέρχεται στο ποσό των 4.100,00 €. 

4) Οι υπολογισµοί που αφορούν το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο της συζύγου έχουν ως εξής: 

Για 1.200 κ.ε. = 4.000,00  

Συνολικό ποσό  4.000,00. Επειδή το πρώτο έτος κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είναι 

το 2005, η αντικειµενική δαπάνη θα µειωθεί λόγω παλαιότητας κατά ποσοστό 30% ( 

χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε και µέχρι δέκα έτη). Συνεπώς 4.000,00 –( 4.000,00 

Χ 30%) = .4.000,00 – 1.200,00 = 2.800,00€   

Άρα η συνολική αντικειµενική δαπάνη του αυτοκινήτου που βαρύνει τη σύζυγο, 

ανέρχεται στο ποσό των 2.800,00€ 
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5) Οι υπολογισµοί που αφορούν το σκάφος αναψυχής του υπόχρεου έχουν ως 

εξής: 

Επειδή το σκάφος αναψυχής ανοιχτού τύπου είναι πάνω από 5 µέτρα, η αντικειµενική 

του δαπάνη για 7 µέτρα είναι 8.000,00 €. Το ποσό αυτό θα µειωθεί λόγω παλαιότητας 

όµως, γιατί η πρώτη νηολόγησή του έγινε το έτος 2005. Ο συντελεστής µείωσης είναι 

15% (χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε και µέχρι δέκα έτη). Συνεπώς 8.000,00 - 

(8.000,00 Χ 15%) = 8.000,00 - 1.200,00 = 6.800,00 €.  

Άρα η συνολική αντικειµενική δαπάνη του σκάφους αναψυχής που βαρύνει τον 

υπόχρεο, ανέρχεται στο ποσό των 6.800,00 €.  

6) Οι υπολογισµοί που αφορούν τη δεξαµενή κολύµβησης έχουν ως εξής: 

Η επιφάνεια της εξωτερικής πισίνας είναι 60 τ.µ. 

                 

Αντικειμενική δαπάνη δεξαμενής κολύμβησης 

Τετραγωνικά μέτρα Επιφάνεια σε τ.μ. X Δαπάνη ανά τ.μ. = Σύνολο Αντικειμενικής δαπάνης 

Έως 60 60 Χ 160,00 = 9.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                  9.600,00 

Άρα η συνολική αντικειµενική δαπάνη της δεξαµενής κολύµβησης που βαρύνει τη 

σύζυγο, ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00€ 

7)Το ποσό των 2.000,00 που  κατέβαλε το έτος 2011 για δίδακτρα φροντιστηρίου (για 

τον υιό του), θα τα αναγράψει στον κωδικό 081 του πίνακα 7 του εντύπου Ε1. 
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8) Το ποσό των 5.000,00 € που κατέβαλε ο υπόχρεος  σε µετρητά το έτος 2011, για 

τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου, θα το αναγράψει στον κωδικό 727 του πίνακα 5 

του εντύπου Ε1. 

Ακολουθεί πίνακας µε τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες του υπόχρεου και 

της συζύγου του.  

  

Περιγραφή αντικειµενικών δαπανών Υπόχρεος Σύζυγος Σύνολο 

Αντικειμενική δαπάνη Κατοικιών 6.075,00 5.375,00  11.450,00 

Αντικειμενική δαπάνη Αυτοκινήτων 4.100,00 2.800,00  6.900,00 

Αντικειμενική δαπάνη  μηχ.σκαφών - Ιστιοφόρων κ.λπ. Σκαφών 6800.00  0,00  6.800,00  

Αντικειμενική δαπάνη Πισίνας 0,00  9.600,00  9.600,00  

Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

Λοιπές Αντικειμενικές δαπάνες άρθρου 16 (δίδακτρα) 2.000,00  0,00  2.000,00  

Δαπάνες απόκτησης περ/κων στοιχείων (Αγορές-Δαπάν.) 5.000,00  0,00  5.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ            26.475,00  20.275,00  46.750,00  

  

Στον ανωτέρω πίνακα, έχει προστεθεί  και η ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη της 

περίπτωσης θ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994,  
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Ο τεκµαρτός υπολογισµός εισοδήµατος βασίζεται ουσιαστικά στα περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους οι φορολογούµενοι και ενδέχεται να υπάρχει 

µεγάλη απόκλιση από το πραγµατικό εισόδηµα όπως συµβαίνει και στο παράδειγµα 

που  παραθέσαµε. Το πραγµατικό εισόδηµα της οικογένειας που  προέρχεται από 

µισθωτές υπηρεσίες ελευθέρια επαγγέλµατα και εκµίσθωση ακινήτων ανέρχεται στο 

ποσό των 23.300,00 € . (δεδοµένα 1, 2, και 3 του παραδείγµατος). Ενώ το εισόδηµα 

βάση του τεκµαρτού υπολογισµού ανέρχεται στο ποσό των 46.750,00€. Άρα οι 

συγκεκριµένοι φορολογούµενοι θα φορολογηθούν για ποσό υπερδιπλάσιο από αυτό 

το οποίο πραγµατικά απέκτησαν στο έτος 2011, ενώ  θα µπορούσε να είναι ακόµη 

µεγαλύτερο εάν για παράδειγµα ο σύζυγος είχε κι αυτός κληρονοµήσει ένα  εξοχικό ή 

εάν το αυτοκίνητο τους ήταν µεγαλύτερου κυβισµού. Με βάση τα δεδοµένα του 

προηγούµενου νόµου 2238/1994 τα ποσά που θα προέκυπταν για τον υπολογισµό της 

ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης θα πλησίαζαν πιο πολύ στην πραγµατικότητα 

εφόσον µε τον παλαιότερο νόµο βλέπουµε ότι,  για παράδειγµα, ένα αυτοκίνητο 

2.000 κ.ε. µε ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας το έτος 2009, πέρυσι είχε 

αντικειµενική δαπάνη 5.100,00 € ενώ φέτος θα έχει 8.800,00 €, µεγαλύτερη δηλαδή 

κατά 3.700,00 €. Βλέπουµε δηλαδή  ότι η ετήσια αντικειµενική δαπάνη των 

αυτοκινήτων αυξήθηκε σηµαντικά σε σχέση µε πέρυσι. 

∆εδοµένου της οικονοµικής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα µας τα τελευταία 

χρόνια τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν  οι συγκεκριµένοι φορολογούµενοι 

αποκτήθηκαν σε περιόδους οικονοµικής ευµάρειας και ενώ ήδη έχουν  φορολογηθεί  

για αυτά την χρονιά που τα απέκτησαν καλούνται να φορολογηθούν και τώρα για την 

συντήρηση ή κατοχή τους.              
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Τα ποσά για τον τεκµαρτό υπολογισµό κατά γενική οµολογία είναι υπερβολικά και 

ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν εισοδηµατικά κριτήρια στα οποία θα εφαρµόζεται ο 

τεκµαρτός υπολογισµός του φορολογητέου εισοδήµατος δεδοµένου της άσχηµης 

οικονοµικής κατάστασης που βρίσκεται ένα µεγάλο ποσοστό του ελληνικού 

πληθυσµού. 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Εν κατακλείδι, βλέπουµε ότι η εφαρµογή αυτού του νόµου υποδηλώνει κατά κάποιο 

τρόπο την κινητοποίηση των κρατικών- εισπρακτικών  µηχανισµών έπειτα από 

αδράνεια και αδυναµία είσπραξης φόρων πολλών ετών,  προκειµένου να καλυφθεί 

ένα µέρος του κρατικού προϋπολογισµού αλλά και σαν προσπάθεια µείωσης της 

φοροδιαφυγής. Για παράδειγµα αν το τεκµαρτό εισόδηµα είναι µεγαλύτερο από το 

πραγµατικό υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής.   

Από την άλλη, λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα αναφερόµενα στο θέµα παραδείγµατα, 

όσον αφορά την εφαρµογή του  συγκεκριµένου νόµου , µάλλον άδικος µπορεί να 

χαρακτηρισθεί στην πλειοψηφία του, καθόσον θίγει αφενός ορισµένες τάξεις των 

φορολογούµενων χωρίς να εξετάζει εισοδηµατικά κριτήρια και αφετέρου πλήττει 

φορολογούµενους στους οποίους περιουσιακά στοιχεία ναι µεν είναι στην κατοχή 

τους, τα οποία όµως  όχι µόνο δεν τους ενισχύουν οικονοµικά λόγω αντικειµενικών 

δυσκολιών (παλαιότητα, εξοχική κατοικία είτε σε δυσπρόσιτη περιοχή, είτε 
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διατήρησή της λόγω συναισθηµατικής αξίας, υπερεκτίµηση οικονοµικής κατάστασης 

και πραγµατοποίηση λανθασµένης αγοράς ), αλλά αντιθέτως τους επιβαρύνουν 

(συντήρηση, φύλαξη, ασφάλιση, ΕΤΑΚ). Ο υπολογισµός λοιπόν του εισοδήµατος  µε 

τεκµαρτά κριτήρια, ενδέχεται να αποκλίνει αρκετά του πραγµατικού, µε αποτέλεσµα 

οι φορολογούµενοι να κληθούν να πληρώσουν δυσανάλογο φόρο εισοδήµατος.  

Επιπλέον αξίζει να σηµειωθεί ότι ο νόµος αυτός, έρχεται σε αντίθεση  µε την µέχρι 

τώρα φορολογική πολιτική, η οποία ωθούσε τον φορολογούµενο να προβεί σε 

επενδύσεις ακινήτων και αγορά αυτοκινήτων, αφού η φορολόγηση τους την περίοδο 

κτήσης  τους ήταν ελάχιστη.  

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι για να εξακολουθήσει να υφίσταται αυτός ο νόµος 

κρίνεται αναγκαία η καθιέρωση εξαιρέσεων,  για την σωστή και δίκαιη επιβολή του, 

ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει οι  φορολογικοί µηχανισµοί µέσω εκτενών ελέγχων και 

σωστής φορολογικής πολιτικής, να αποτρέψουν την φοροδιαφυγή και την επιβολή 

άδικων φόρων. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες  ίσως µελλοντικά αποκτήσουν 

επιτέλους φορολογική συνείδηση, ώστε αφενός το κράτος να εισπράττει ευκολότερα 

τους φόρους  που χρειάζεται και αφετέρου οι φορολογούµενοι να µην αισθάνονται 

ότι πληρώνουν δυσανάλογα υψηλούς φόρους. 
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