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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Για την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας, συνεργάστηκαμε πλήρως 

προκειμένου να αναλύσουμε οτιδήποτε ήταν απαραίτητο. Η εργασία μας κινήθηκε σε 

τέσσερα συνολικά κεφάλαια, εκ των οποίων τα τρία αφορούν το θεωρητικό μέρος 

όπου και μελετήθηκαν βιβλιογραφικά όλα τα δεδομένα και το τέταρτο κεφάλαιο που 

αφορά μια μελέτη περίπτωσης και στην οποία αναλύουμε την φορολογία 

εισοδήματος ενός φυσικού προσώπου υπό συγκεκριμένες συνθήκες κατά το έτος 

2013 και το έτος 2014.  

Όπως είναι ευνόητο, για την ολοκλήρωσή αυτής της προσπάθειας εργαστήκαμε 

μεθοδικά διακρίνοντας καταρχάς την εργασία σε δύο τμήματα, στο θεωρητικό και στο 

πρακτικό. Το θεωρητικό τμήμα της εργασίας προέκυψε έπειτα από εκτεταμμένη 

βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τα δύο πρώτα κεφάλαια από την 

Αμαλία Ηλιάκη.  

Τα άλλα δύο κεφάλαια, δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο, ανέλαβε η φοιτήτρια 

Αικατερίνη Ηλιάκη, όπου και αναλύθηκαν οι διαφορές στο φορολογικό σύστημα κατά 

τα δύο διαδοχικά φορολογικά έτη, και μελετήθηκε η περίπτωση ενός φυσικού 

προσώπου με συγκεκριμένες συνθήκες.  

Τα συμπεράσματα, προκειμένου να κλείσει η εργασία, καταγράφηκαν και από τις δύο 

σπουδάστριες, προκειμένου να μεταφερθούν οι γνώμες και των δύο συνολικά.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης μας εδώ και μεγάλο 

διάστημα. Θεωρήσαμε σημαντικό ως προς την επιλογή του θέματος την καιριότητα 

του ζητήματος στην καθημερινότητα αλλά και όσον αφορά την φορολογία που αφορά 

το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της Ελλάδος, των Φυσικών Προσώπων δηλαδή. 

Η πτυχιακή μας εργασία έχει στόχο να μελετήσει τη  φορολογία των φυσικών 

προσώπων και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μελέτη ανατρέξαμε σε 

δευτερογενείς πηγές, βιβλιογραφία και διαδίκτυο καθώς και από την άμεση 

συνεργασία με την επιβλέπουσα μας καθηγήτρια, κυρία Νεονάκη Φιλία, την οποία 

ευχαριστούμε για την συνεργασία της. 

Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία λοιπόν θα αναφερθούμε εκτενώς στο Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων, τον νόμο 4172/2013, καθώς και 

στις αλλαγές που προέκυψαν στην νομοθεσία με την μετάβαση στην νεότερη από τον 

προηγούμενο νόμο 2238/1994. Γνωρίζουμε ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 

4172/2013 (γενική έναρξη ισχύος: για εισοδήματα και δαπάνες που 

πραγματοποιούνται από 1.1.2014) παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 

(Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Οι διατάξεις του Ν. 

2238/1994 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και 31.12.2013.  

Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, θα αναλύσουμε το ιστορικό της συγκεκριμένης 

νομοθεσίας, την μετάβαση από την μια νομοθεσία στην άλλη και τις τροποποιήσεις οι 

οποίες προέκυψαν σταδιακά και μέχρι τα δύο τελευταία τμήματά της. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο θα αναλύσουμε το περιεχόμενο της νομοθεσίας που ισχύει από 1.1.2014, 

ενώ θα κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της έως και τώρα 

ισχύουσας νομοθεσίας. Στο τρίτο κεφάλαιο θα προχωρήσουμε σε μια σύγκριση των 

δύο νομοθεσιών ως προς τις τροποποιήσεις οι οποίες προέκυψαν και θα κάνουμε 

αναφορά στις καταργήσεις τους και θα αναφερθούμε στους Τόκους και τα Πρόστιμα 

που εφαρμόζονται για τον νέο νόμο Κ.Φ.Δ. (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας). Στο 
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επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ένα παράδειγμα σύγκρισης των δύο νομοθετημάτων και 

θα κλείσουμε την μελέτη μας με το τελευταίο κεφάλαιο, όπου θα συμπεριλάβουμε τα 

τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη καθώς και έναν σύντομο 

σχολιασμό των δεδομένων. 

Ελπίζουμε πως η ανάλυση την οποία επιχειρούμε με την εργασία μας, θα αποτελέσει 

ένα εμπεριστατομένο εγχειρίδιο με την ανάλυση και την αναφορά στις τροποποίησεις 

και θα είναι κάτι χρήσιμο για μελλοντικούς μελετητες των φορολογικών νομοθεσιών. 
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ABSTRACT 
 

This project was the subject of our study for a long time. We considered It important 

because of the significance of the issue in everyday life but also in the taxation on the 

majority of the population of Greece, namely of individuals. Our project aims at 

studying the facts about the taxation of individuals and so in order to complete this 

effort we went through secondary sources, literature and the internet as well as 

working directly with our supervising teacher, Mrs. Neonakis Filia, who we thank for 

her cooperation. 

In this thesis, therefore we will refer extensively to the Tax Code for the Income of 

Individuals, namely the Law 4172/2013, and the changes that resulted in legislation by 

passing to that from the previous Law 2238/1994. We know that the entry into force 

of the Law 4172/2013 (general entry into force: for income and expenditure incurred 

from 1.1.2014) shall cease to apply the provisions of Law 2238/1994 (A’ 151), including 

all regulatory acts and instructions issued and delegated this law. The provisions of 

Law 2238/1994 shall apply to income received up to 31.12.2013. 

In the first chapter, therefore, we will analyze the history of this legislation, the 

transition from one law to another and the changes that have occurred gradually until 

the last two segments. The second chapter will analyze the content of the legislation in 

force from 1.1.2014, while we will make a brief reference to the content of the existing 

legislation. In the third chapter we will proceed to a comparison of the two laws on the 

changes that have occurred and will make reference to the repeal and will mention the 

interest and fines applicable to the new law T.P.C. (Tax Procedure Code). In the next 

chapter we will see an example of comparison of the two legislations and we will close 

our study with the final chapter, which will include the final conclusions of the study 

and a brief commentary on the data. 

We hope that the analysis which we attempt in our projecti, will be a comprehensive 

analysis manual and a report on modifications and will be something useful for future 

scholars of tax laws. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Κατά τα τελευταία έτη που διανύει η Ελλάδα, βρισκόμαστε εν μέσω οικονομικής 

κρίσης. Η οικονομική κρίση στην οπόια αναφερόμαστε, κατέστησε την Ελλάδα σε 

ύφεση, η οποία διαρκώς οξύνεται. Γενικά οι αποκαλύψεις που έγιναν κατά το 2010 

σχετικά με το δημοσιονομικό έλλειμα της χώρας, κατέστησαν το δημόσιο χρέος της 

Ελλάδας πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσε να αντέξει. Το δημόσιο χρέος 

δηλαδή, ήταν μη βιώσιμο, ενώ η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν μπορούσε να δανειστεί 

παρα μόνο με πολύ υψηλά και παράλογα επιτόκια, για να καλύψει το δημοσιονομικό 

έλλειμμα και να αναχρηματοδοτηθεί το χρέος (Δίκαιος, 2006). 

Λόγω των προαναφερθέντων, προέκυψε ένας τεράστιος κίνδυνος να χρεοκοπήσει το 

κράτος αλλά και να περάσει σε καθεστώς χρεοκοπίας και στάσης πληρωμών του 

Ελληνικού Δημοσίου. Η κυβέρνηση έκανε προσπάθειες για ανάκτηση της αξιοπιστίας 

της χώρας, όσον αφορά τις διεθνείς αγορές. Επίσης, επιχείρησε να μειώσει τα 

επιτόκια, λαμβάνοντας μέτρα για μείωση των δαπανών που δεν κατάφεραν να 

αναστρέψουν την αρνητική πορεία των οικονομικών για την χώρα μας (Μητρόπουλος 

& Κουνάδης, 2001). 

Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα συνέχισε καταφεύγοντας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για 

βοήθεια, θεσμού που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Συγκροτήθηκε ο μηχανισμός βοήθειας για την Ελλάδα, που 

χρηματοδότησε τον μηχανισμό στήριξης για την χώρα μας. Φυσικά, όλα αυτά έγιναν 

υπό όρους, καθώς η Ελλάδα θα έπρεπε να προχωρήσει στην λήψη μέτρων για την 

δημοσιονομική προσαρμογή και την δημοσιονομική εξυγίανση. Η αρχή έγινε με τα 

πρώτα μέτρα που έγιναν γνωστά στις 2 Μαΐου του 2010 (Τότσης, 2009). 
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Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, κατά το επόμενο διάστημα που διήρκεσε 

συνολικά ένα έτος ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2011 η ελληνική κυβέρνηση 

κατέφυγε σε νέα μέτρα λιτότητας, που στόχευε στην σταδιακή μείωση του δημοσίου 

χρέους, σε επίπεδα τέτοια ώστε να ξαναγίνει βιώσιμο. Παρόλα αυτά, η οικονομία της 

χώρα εξακολουθούσε να βρίσκεται σε καθεστώς δημοσιονομικής κρίσης, αν και 

ψήφισε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που περιελάμβανε τα μέτρα τα οποία 

αναφέραμε ήδη παραπάνω. Το σίγουρο είναι, πως και οι αλλαγές που αφορούν την 

άμεση φορολογία, την φορολόγηση δηλαδή των φυσικών προσώπων ως προς το 

εισόδημα τους, αποτέλεσαν τμήμα των μέτρων λιτότητας που αναγκάστηκε να λάβει 

η ελληνική κυβέρνηση (Καστρινός, 2008). Οι αλλαγές αυτές καθώς και η ίδια η 

νομοθεσία θα αναλυθούν εκτεταμμένα στο κύριο μέρος της εργασίας. 

Οι φορολογικοί νόμοι στο Ελληνικό Κράτος, άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους 

από την απελευθέρωση του μέχρι και το 1919 και είχαν άμεσες επιρροές από άλλα 

κραταιά Ευρωπαϊκά Κράτη. Αναφορικά οι νόμοι αυτοί θα λέγαμε ότι ήταν: 

• Ο νόμος ΧΚ/1877 «φόρος επί στοιχείων καθαρού εισοδήματος». 

• Ο νόμος ΓΤ3Γ [3393], ο οποίος εισήγαγε έναν προοδευτικό φόρο στα ετήσια καθαρά 

εισοδήματα προσώπων με μεγάλη φοροδοτική ικανότητα. 

• Άλλοι νόμοι, όπως ο φόρος επί του εισοδήματος, υπολογιζόμενος με βάση το 

μίσθωμα κατοικίας του φορολογούμενου κ.λπ.(Φινοκαλιώτης, 2001, Δανελάτος, 

2000). 

Στην πορεία και ξεκινώντας από το 1919, ξεκινά στην Ελλάδα να ισχύει ο νόμος 

1640/3.3.1919 «περί κώδικος φορολογίας των καθαρών προσόδων», ο οποίος και 

αποτέλεσε την πρώτη σημαντική προσπάθεια θέσπισης ενός οργανωμένου 

φορολογικού συστήματος. Είχε δε διάρκεια περίπου 36 χρόνια, καθώς παρέμεινε 

αναλλοίωτος μέχρι το 1955. Ας αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι, με την συγκεκριμένη 

νομοθεσία υπέβαλλε κανείς συγκεκριμένες και ξεχωριστές δηλώσεις για κάθε πηγή 

εισοδήματος, με αποτέλεσμα κάποιος που είχε δύο διαφορετικές ή και παραπάνω 
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πηγές εσόδων να έπρεπε να κάνει δύο φορολογικές δηλώσεις. Συνεπώς, ο νόμος έγινε 

γνωστός και ως «αναλυτική φορολογία εισοδήματος» (Τσιατούρας, 2013).  

Προχωρώντας στην ιστορία και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι νομοθέτες 

σκέφτηκαν την εναλλαγή από το συγκεκριμένο σύστημα της αναλυτικής φορολογίας 

εισοδήματος, που ήδη είχε αρχίσει να παρακμάζει, σε ένα νέο ενιαίο σύστημα 

φορολογίας εισοδήματος. Το διάταγμα αυτό (νομοσχέδιο 3323/55) έγινε οριστικό 

περίπου το 1955 και σύμφωνα με αυτό θα έπρεπε να επιβάλλεται ενιαίος φόρος, 

έπειτα από τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος στο σύνολό του, για κάθε 

φυσικό πρόσωπο, ασχέτως από την πηγή του (Τσιατούρας, 2013). 

Έχωντας εφαρμοστεί ο νόμος που αφορούσε τα φυσικά πρόσωπα, στην πορεία κατά 

το 1958 έγινε οριστικό και θεσπίστηκε το Στη συνέχεια ο νομοθέτης προετοίμαζε και 

το νομοσχέδιο για τα νομικά πρόσωπα και το 1958 οριστικοποιήθηκε το νομοσχέδιο 

3843/58 που αφορούσε την φορολογία του εισοδήματος και για τα νομικά πρόσωπα. 

Τα δύο αυτά νομοσχέδια, επιδέχθηκαν αρκετές τροποποιήσεις, μιας και ίσχυσαν 

μέχρι και το 1989, για να βελτιωθούν καταστάσεις και να γίνεται το σύστημα ολοένα 

και καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο και να καλύπτει όλο και πιο πολλές περιπτώσεις 

των φορολογουμένων (Τσιατούρας, 2013, Σταματόπουλος & Καραβοκύρης, 2009).  

Στην συνέχεια, το 1989 – οπότε και έπαψε η ισχύς των δύο προηγούμενων 

νομοσχεδίων – αυτά κωδικοποήθηκαν στον «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» 

(Κ.Φ.Ε.). Η κωδικοποίηση αυτη έγινε με προεδρικό διάταγμα, υπ’ αριθμόν 129/89 και 

περιλάμβανε σύνολο 104 άρθρα. Στο συγκεκριμένο νομοθέτημα τα άρθρα 1-85 

αφορούσαν τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων και τα άρθρα 86-104 

αφορούσαν τη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων. Στην πορεία και με 

περεταίρω αλλαγές, θεσπίστηκε νέα κωδικοποίηση, με τον νόμο 2238/94. Σύμφωνα 

με τον προαναφερθέντα νόμο τα πρώτα 97 άρθρα αφορούσαν την φορολογία 

εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ τα άρθρα 98-118 αφορούσαν την φορολογία 

εισοδήματος νομικών προσώπων (Καραφάς, 2013, Καβαλάκης, 2008).  
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Ο φορολογικός νόμος 2238/94 (ΦΕΚ 151 Α΄/16.9.2002) (Καραφάς, 2013) κυρώθηκε ως 

κώδικας φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Δεν επήλθαν 

σπουδαίες αλλαγές, παρά τις πολλές τροποποιήσεις που δέχθηκε το νομοθέτημα 

μέχρι και την 31.12.2013. Θα λέγαμε δηλαδή, ότι εννοιολογικά και πρακτικά ο 

«σκελετός» της νομοθεσίας περί φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων σε 

γενικές γραμμές παρέμεινε ίδιος (Γεωργιάδης & Μπουνέλλος, 2012).  

Όπως θα δούμε και στα κεφάλαια που αναλύονται παρακάτω, το ιστορικό των 

νομοθετικών αλλαγών σχετικά με την φορολογία των εισοδημάτων, ολοκληρώνεται 

με την θέσπιση του νόμου 4172/2013, στον οποίο απλοποιούνται κατά πολύ τα 

δεδομένα και γίνονται περισσότερα αυτοματοποιημένα και σεβόμενα τη σύγχρονη 

εποχή, τις ανάγκες των πολιτών αλλά και συμβαδίζοντας με τις συνθήκες της εθνικής 

οικονομίας, που επιτάσσουν την λήψη από την κυβέρνηση συγκεκριμένων μέτρων. Ο 

νέος νόμος περιλαμβάνει πολύ λιγότερα άρθρα για κάθε κατηγορία φορολογουμένων 

και επομένως συμπεραίνουμε ότι μπορεί κανείς πολύ πιο εύκολα να κατανοήσει το 

περιεχόμενο του νόμου, να συμβαδίσει με αυτό, ενώ και οι ίδιοι οι οικονομικοί 

σύμβουλοι και οι λογιστές, μπορούν να τον μελετήσουν πολύ πιο εύκολα και να 

παρέχουν καλύτερες συμβουλές στους πολίτες με τους οποίους συνεργάζονται 

(Σταματόπουλος & Καραβοκύρης, 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν. 4172/2013 

 

2.1. Ποιες εκπτώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

ίσχυαν για το 2013 

Έχοντας αναγνώσει τον Νόμο Φορολογίας Εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων που 

ίσχυε για τις φορολογικές δηλώσεις έως και πέρυσι, δηλαδή τον νόμο 2238/1994, 

προέκυψε ότι τα Φυσικά Πρόσωπα, επιδέχονταν κάποιες εκπτώσεις φόρου που 

έπρεπε να καταβληθεί και τις οποίες παρουσιάζουμε αναλυτικά παρακάτω. 

 

2.1.1. Δαπάνη Ενοικίου 

Σε περίπωση που κάποιος κατέβαλε χρηματικό ποσό έναντι της ενοικίασης κάποιου 

ακινήτου, θα μπορούσε αντί των οικείων αποδείξεων που αφορούσαν την καταβολή 

του ενοικίου, θα μπορούσε να προβεί στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα 

με την οποία θα αναφέρεται το ακριβές ποσό καταβολής για το ενοίκιο, καθώς και τα 

ονόματα των δικαιούχων του ακινήτου και ο Α.Φ.Μ. τους. Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν 

και στην περίπτωση που καταβληθεί κάποιο ποσό για ενικοίαση ακινήτου, για τα 

τέκνα του φορολογουμένου που μπορεί να σπουδάζουν σε πόλη στην οποία δεν 

κατέχει ιδιώκτητο ακίνητο. Την έκπτωση αυτή δέχεται κάποιος όταν, αναγράφεται 

στις οικείες ενδείξεις της δήλωσης φόρου εισοδήματος ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή και 

σε περίπτωση που ο δεύτερος δεν κατοικεί στην Ελλάδα, αναφέρεται ο Α.Φ.Μ. του 

πληρεξουσίου. Ποσοστό 10% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί 

τα 1.000 ευρώ, μειώνει το συνολικό φόρο (Καραφάς, 2013). 
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Σε περίπτωση που κάποιος λαμβάνει στεγαστικό επίδομα δεν μπορεί να είναι 

δικαιούχος της έκπτωσης αυτής. Ομοίως, ο φορολογούμενος δεν είναι αποδέκτης της 

έκπτωσης αυτής, όταν συγγενείς με α’ βαθμό συγγένειας διαθέτουν την πλήρη 

κυριότητα ή και κατοχή εξολοκλήρου σε ακίνητο – οικία, της οποίας η επιφάνεια είανι 

ίση ή μεγαλύτερη με εκείνη την κατοικία που ενοικιάζει. 

 

2.1.2. Δαπάνη για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου 

Για να αποδοθεί η συγκεκριμένη έπτωση, θα πρέπει να παρουσιαστή απόδειξη 

καταβολής των ασφαλίστρων, στην οποιά θα αναφέρονται πλήρως, το ακριβές 

καθαρό ποσό των ασφαλίστρων, το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχεται 

και οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση στον ασφαλισμένο, καθώς και τα ονόματα των 

συμβαλόμενων και ο αριθμός και η ημερομηνία υπογραφής των ασφαλίστρων.  Και 

στην συγκεκριμένη περίπτωση η μείωση στον συνολικό φόρο προερχόταν από το 10% 

της δαπάνης για τα ασφάλιστρα που θα έπρεπε να κυμαίνεται σε ποσά μεταξυ 1200 – 

2400 € (Καραφάς, 2013). 

 

2.1.3. Δαπάνες για δίδακτρα  

Οι συγκεκριμένες δαπάνες αφορούν μαθήματα που γίνονται είτε κατ’ οίκον είτε και 

σε φροντιστήρια. Θα πρέπει να παρέχεται ακριβής απόδειξη, στην οποία θα 

αναγράφεται το ποσό πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

(εφόσον αναφερόμαστε σε περσινά δεδομένα). Η έκπτωση που υπάρχει στην 

συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ποσοστό 10% και για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 

1000 € (Καραφάς, 2013). 
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2.1.4. Δαπάνη για ασφαλιστικές εισφορές  

Αφορά τις εισφορές σε ταμεία ασφάλισης για τον κάθε ασφαλιζόμενο. Για να 

αποδεχθεί κανείς την συγκεκριμένη έκπτωση θα πρέπει να καταθέσει την απόδειξη 

από τον ασφαλιστικό φορέα που αναγράφει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών 

που καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Σε 

περίπτωση προαιρετικής ασφάλισης θα πρέπει και τα ποσά αυτά να 

συνυπολογίζονται και η τελική έκπτωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συνολικής 

δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού (Τσιατούρας, 2013).  

 

2.1.5. Δαπάνες για ιατρική – νοσοκομειακή περίθαλψη 

Αφορά όλες τις δαπάνες που προέρχονται από ιατρικές εξετάσεις, θεραπέιες και 

νοσοκομειακή περίθαλψη ανεξαρτήτως του είδους. Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

διαρκούς κάλυψης ιατρικών αναγκών, καθώς και σε ιατρικά κέντρα ή κλινικές. Θα 

πρέπει να κατατεθούν για αυτό τον λόγο διπλότυπες αποδείξεις, που εκδίδονται από 

τους θεράποντες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ (Τσιατούρας, 2013).  

 

2.1.6. Δαπάνες για δωρέες 

Οι δωρέες ή χορηγίες αυτές μπορούν να αφορούν διάφορα ιδρύματα, κοινοφελείς 

οργανώσεις και νοσοκομεία.  Ποσοστό 10% αυτών των δαπανών μειώνει το φόρο. Η 

μείωση αυτή γίνεται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν 

συνολικά τα 100 ευρώ (Τότσης, 2013). 

 

2.1.5. Δαπάνες για τόκους  

Οι αποδείξεις καταβολής των τόκων αφορούν στεγαστικά δάνεια, δάνεια που 

λαμβάνονται για εξόφληση παλιών στεγαστικών δανείων, στεγαστικά δάνεια για 
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απόκτηση πρώτης κατοικίας, προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί από τα Ταμεία 

Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, δάνεια που έχουν χορηγηθεί 

από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια 

και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς στο φορολογούμενο για αναστήλωση, 

επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων. Στη βεβαίωση καταβολής 

των τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, θα αναγράφεται η 

συνολική επιφάνεια της κατοικίας, που αποκτιέται, σε τετραγωνικά μέτρα, καθώς και 

το ποσό του δανείου. Εάν το δάνειο έχουν λάβει οι σύζυγοι από κοινού, στη 

βεβαίωση του καθενός θα αναγράφεται το ποσό του δανείου που του αναλογεί 

(Τότσης, 2013). 

 

2.1.6. Δαπάνη για ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου  

Οι δαπάνες αυτές αφορούν την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την 

εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή συστήματος 

που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για παρεμβάσεις στο 

υφιστάμενο σύστημα που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον 

καυστήρα/λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης και μόνωση σωληνώσεων, 

την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε 

φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, την αγορά και εγκατάσταση 

ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση 

ηλιακής ενέργειας, την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης - 

θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών, τη θερμομόνωση σε 

υφιστάμενα κτήρια με τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και 

θερμομονωτικών πλαισίων/κουφωμάτων (και τοποθέτηση θερμομόνωσης στο 

κέλυφος ή/και στην οροφή (δώμα ή στέγη) και τη διενέργεια ενεργειακής 

επιθεώρησης από αρμόδιο επιθεωρητή. Ποσοστό 10% της δαπάνης για ενεργειακή 
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αναβάθμιση ακινήτου αφαιρείται από το φόρο και το ποσό της δαπάνης επί της 

οποίας υπολογίζεται η μείωση δε μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ (Τότσης, 2013). 

 

2.2. Τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων των φυσικών 

προσώπων για το 2014 

Με την νέα νομοθεσία, καταργούνται πολλές από τις ελαφρύνσεις στους φόρους ή  

αφορολόγητα ποσά και φοροαπαλλαγές. Έτσι επιβαρύνονται περισσότερο οι 

φορολογούμενοι για το 2014 με επιπλέον φόρους.  

Το εισόδημα του έτους για τους μισθωτούς και συνταξιούχους φορολογείται ως εξής:  

• 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 

• 42% για το επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ. 

 

Παρόλα αυτά, υπάρχει μείωση φόρου, για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, που 

υπολογίζεται με βάση τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Για εισόδημα μέχρι και 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ. 

• Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό μείωσης των 2.100 ευρώ 

περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ. 

Στην περίπτωση, λόγου χάρη, φορολογούμενου με ετήσιο εισόδημα στα 15.000 ευρώ, 

ο φόρος που αναλογεί είναι 3.300 ευρώ. Μετά την αφαίρεση της έκπτωσης των 2.100 

ευρώ ο τελικός φόρος θα ανέλθει στα 1.200 ευρώ. Επιπρόσθετη η φορολόγηση 

επεκτείνεται, σύμφωνα και πάλι με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και 

στα μπλοκάκια, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα άτομα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου) στα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες δεν είναι άνω των τριών σε 
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αριθμό, ενώ επίσης θα πρέπει να διαθέτου έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα στα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Σε περίπτωση που τα άτομα που αναφέρονται, ξεπερνουν τον επιτρεπτο αριθμό, το  

75% των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από το εισόδημα από ελευθέριο 

επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά στα 

οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Σε περιπτώσεις υπόλοιπων επιχειρηματικών 

δαπανών που καταχωρούνται από τους επαγγελματίες – κατόχους επιχειρήσεων στα 

βιβλία, δεν δικαιούνται επιπλέον έκπτωση.   

Τώρα όσον αφορά δύο άλλες κατηγορίες, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα 

του εμπορικού ναυτικού καθώς και οι αγρότες, θα δούμε ότι στην πρώτη κατηγορία ο 

φόρος επί των αμοιβών που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά 

πλοία, υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: εφαρμόζεται αναλογικός συντελεστής 15% ή 

10% για τους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα αντίστοιχα, ως προς το 

εισόδημα που προέρχεται από το 2013 και έπειτα, ενώ στην δεύτερη κατηγορία για το 

δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η 

κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων (Τσιατούρας, 2013). 

 

2.2.1. Ποιες δαπάνες αναγνωρίζει η εφορία 

Για ορισμένες από τις καταβαλλόμενες δαπάνες που θα δούμε και παρακάτω, το 

ποσό για τον προκύπτον φόρο, μειώνεται μέσω έκπτωσης 10%. Οι δαπάνες αυτές 

αφορούν: 

• Τα έξοδα ιατρικό-νοοσοκομειακής περίθαλψης. Αυτά μπορούν να αφορούν 

είτε τον ίδιο τον φορολογούμενο είτα και τα άμεσα εξαρτώμενα από αυτόν 

μέλη, σε περιπτώσεις που υπερβαίνουν το 5% του ετήσιου φορολογητέου 

εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή το ποσό που προκύπτει από την έπτωση 

δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 3.000 ευρώ. 
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• Σε περίπτωση διαζυγίου και μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, το ποσό της 

διατροφής που έχει οριστεί να καταβάλλεται στον άλλο τέως σύζυγο, 

συγκαταλλέγεται στο φορολογητέο εισόδοημα και η τελική μείωση που 

επιδέχεται δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. 

• Τις οποιεσδήποτε παροχές – δωρέες μπορεί να κάνει κάποιος, αρκεί να τις 

καταβάλει ο ίδιος (Τσιατούρας, 2013).  

 

2.2.2. Οριο αποδείξεων για το 2013 

Όσον αφορά τις αποδείξεις που προσκομίζονται και συμπεριλαμβάνονται στην 

φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί με το άνοιγμα του συστήματος την άνοιξη του 

2014, αυτές θα πρέπει να έχουν αξία ίση με το 25% του ετήσιου εισοδήματος που θα 

δηλωθεί και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10.500 ευρώ. Όταν 

η φορολογική δήλωση γίνεται για συζυγούς, το σύνολο των δαπανών υπολογίζεται 

αθροιστικά, στην περίπτωση μόνο όπου έχουν περιλάβει τις δαπάνες σε εμπρόθεσμη 

δήλωση, και φαίνονται επιμερισμένες στους συζύγους σύμφωνα πάντα με το ετήσιο 

δηλωθέν και φορολογηθέν ατομικό εισόδημα που αναφαίρεται στην δήλωση τους και 

συμβαδίζει με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων.  

Σε περιπτώσεις όπου το ποσό που προκύπτει από τις αποδείξεις που προσκομίζονται 

είναι μικρότερο από τα 10.500 ευρώ, τότε ο φόρος που επιβάλλεται υπολογίζεται με 

συντελεστή 22% επί της διαφοράς. Επί παραδείγματι, αν κάποιος φορολογοούμενος 

έχει εισόδημα 25.000 ευρώ, οι αποδείξεις που θα πρέπει να υποβάλει στην εφορία 

είναι συνολικού ποσού 6.250 ευρώ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που μπορεί οι 

συγκεντρωθείσες αποδείξεις να είναι μικρότερες από αυτές που προβλεπονται, θα 

πρέπει να πληρώσει επιπλέον φόρο το ποσό της διαφοράς επί 22%. Γεγονός είναι 

πάντος ότι και για το 2014 ισχύει η συλλογή και η προσκόμιση αποδείξεων από τους 

έλληνες φορολογούμενους (Τσιατούρας, 2013).  
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Στο σημείο αυτό, καλό θα ήταν να παραθέσουμε δαπάνες, οι οποίες δεν 

συνυπολογίζονται στην κάλυψη του 25% του δηλωθέντος ετησίου εισοδήματος. Αυτές 

οι δαπάνες αφορούν:  

• Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές υπηρεσίες και δημοτικά 

τέλη 

• Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη 

• Αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων 

• Αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων και καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, 

υγραερίου ή φυσικού αερίου) 

• Οποιουδήποτε τύπου ασφάλιστρα 

• Ενοίκια για την κύρια κατοικία ή για κατοικία τέκνων που πραγματοποιούν τις 

σπουδές τους σε άλλη πόλη 

• Τέλη κυκλοφορίας 

• Εισητήρια διαφόρων μεταφορικών μέσων 

• Αγορά οποιουδήποτε αντικειμένου κόστους άνω των 10.000 ευρώ, που 

λαμβάνεται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος 

• Υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών 

• Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης 

• Τυχερά παιχνίδια (Τσιατούρας, 2013) 
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Σε όλες τις υπόλοιπες δαπάνες που ορίζονται από την αγορά και λήψη αγαθών και 

υπηρεσιών, ισχύει η περίληψη τους στην κάλυψη του 25% του δηλωθέντος ετήσιου 

εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.  

Ας αναφέρουμε στο σημείο αυτό και κλείνοντας το συγκεκριμένο υποκεφάλαιο, ποιοι 

δεν είναι υπόχρεοι προσκόμισης αποδείξεων. Αυτοί είναι οι υπάλληλοι του 

υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές 

Κοινότητες, στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, υπάλληλοι του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού 

Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, υπάλληλοι της Πανελλήνιας 

Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία 

αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες. 

Πλήν αυτών, επίσης υπόχρεοι για προσκόμιση αποδείξεων δεν είναι και οσοι 

διαμένουν σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικά καταστήματα, καθώς και όσοι εκτύουν 

ποινή φυλάκισης (Καραφάς, 2013).  

 

2.2.3. Αύξηση στους φόρους και στα ενοίκια  

Δυστυχώς, από της φορολογικές δηλώσης της χρήσης του 2013, οι φορογούμενοι 

ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν φόρους αυξημένους μέχρι και 300%, 

ειδικά όσοι έχουν αποκλειστικά εισοδήματα από ενοίκια. Η κατάσταση αυτή που 

επιβαρύνει την συγκεκριμένη ομάδα φορολογουμένων, συμβαίνει καθώς 

προβλέπεται τροποποίηση στον προσδιορισμό του φόρου, οποίος υπολογίζεται πλέον 

με ξεχωριστικό συντελεστή 10% για δηλωθέντα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και με 

συντελεστή 33% για εισοδήματα που ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ. 

Αν παρόλα αυτά, οι φορολογούμενοι δεν έχουν αποκλειστικά εισοδήματα από την 

ενοικίαση των ακινήτων τους, αλλά το εισόδημα αυτό είναι πρόσθετο, πλην των 

μισθών και των συντάξεων, ευνοούνται από τους συγκεκρίμενους συντελεστές. 
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Προκειμένου όμως κάποιος να μην φορολογηθεί για ενοίκια τα οποία δεν έχουν 

εισπραχθεί από ένα ή περισσότερα ακίνητα, θα πρέπει να εκχωρήσουν τα 

ανείσπρακτα ενοίκια στο Δημόσιο. 

Έτσι, ας αναφέρουμε το παράδειγμα ενός φορολογούμενου που δηλώνει ετήσιο 

εισόδημα 11.000 ευρώ, που προέρχεται μόνο από την είσπραξη ενοικίων. Όπως 

αναφέραμε και προηγουμένως, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα επιβαρυνθεί με 

φόρο 1.100 ευρώ που θα πρέπει να καταβάλει στην εφορία. Δυστυχώς, εδώ 

προκύπτει μια μεγάλη αδικία σε σχέση με τις προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις, 

καθώς μέχρι και πέρυσι ο φορος που προέκυπτε με υπολογισμό με βάση την κλίμακα 

των μισθωτών και συνταξιούχων ήταν χονδρικά 320 ευρώ, γεγονός που μας δίνει ως 

συμπέρασμα ότι το σύνολο των φόρων για το 2014 είναι αυξημένο περίπου κατά 

280%. 

Παρόλα αυτά, μια τύπου κλίμακας εξακολουθεί να υπάρχει μιας και σε γενικές 

γραμμές, παράλληλα με την αύξηση των εισοδημάτων που προκύπτει από την 

είσπραξη ενοικίων, και το νέο σύστημα κινείται ευνοϊκότερα, μιας και ο ανώτατος 

συντελεστής για αυτήν την κατηγορία είναι 33%, ενώ στις περιπτώσεις μισθωτών και 

συνταξιούχων αγγίζει το 42%. 

Ας αναφέρουμε κλείνοντας αυτό το τμήμα του κεφαλαίου, ότι για το ακαθάριστο 

εισόδημα από τα ακίνητα, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος με συντελεστή 1,5%, στην 

περίπτωση που το εισόδημα οφείλεται σε είσπραξη ενοικίων από οικία μεγαλύτερη 

των 300 τ.μ. Στις περιπτώσεις δε, που το ακίνητο είναι άνω των 300 τ.μ. το 

ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται σε συμπληρωματικό φόρο που υπολογίζεται με 

συντελεστή 3% (Καραφάς, 2013). 
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2.2.4. Απομάκρυνση του αφορολογήτου και εισαγωγή τέλους επιτηδεύματος  

Δυστυχώς, η αύξηση των φόρων επιβαρύνει και τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιας 

και τροποποιείται ο τρόπος φορολόγησης και των δικών τους εισοδημάτων. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται από την νομοθεσία, το όριο του αφορολογήτου έως 

5.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι και τις φορολογικές δηλώσεις του προηγούμενου έτους 

χρήσης καταργείται, όπως επίσης καταργούνται και οι φοροαπαλλαγές τις οποίες 

απολάμβαναν ορισμένοι εκ των ελεύθερων επαγγελματιών. Πλέον, επιβάλεται φόρος 

26% από το πρώτο ευρώ του ετησίου εισοδήματος, γεγονός που επιβαρύνει σε 

τεράστιο βαθμό τους ήδη σε δύσκολη θέση, ελεύερους επαγγελματίες. Περισσότερη 

φορολογική επιβάρυνση, θα «δεχθούν» οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια 

εισοδήματα έως 55.000 ευρώ, ενώ παρόμοιος τρόπος φορολόγησης θα υποβληθεί σε 

όσους το σύστημα επιβάλει φόρο σχετικά με τα τεκμήρια διαβίωσης. Οι 

επαγγελματίες όμως με εισοδήματα από 60.000 ευρώ και άνω, θα έχουν να 

αντιμετωπίσουν μικρότερη επιβάρυνση φόρων για το ερχόμενο έτος.   

Στο σημείο αυτό ας αναφέρουμε τις αλλαγές που προκύπτουν για τους επαγγελματίες 

και τις ατομικές επιχειρήσεις.  

• Επιβάλλεται συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ στο σύνολο του ετησίου 

εισοδήματος που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (από 

ατομική εμπορική επιχείρηση, ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή 

ελευθέριο επάγγελμα), εφόσον το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τις 50.000 

ευρώ. Εάν το εισόδημα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, τότε το τμήμα του 

εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα φορολογείται με 26% και 

το τμήμα του εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα 

φορολογείται με 33%. 

• Διατηρούνται τα τεκμήρια διαβίωσης 

• Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ καθώς και τα πρόσθετα 

αφορολόγητα για τα παιδιά. 
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• Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές που μέχρι σήμερα οδηγούσαν σε μείωση του 

φόρου (ενοίκια, ιατρικά έξοδα, στεγαστικό δάνειο, δίδακτρα κ.λπ.). 

• Δεν ισχύει το μέτρο της συλλογής αποδείξεων για την κάλυψη του 25% του 

εισοδήματός τους. 

• Διατηρείται το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ για ατομικές εμπορικές 

επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Για κάθε υποκατάστημα το τέλος 

επιτηδεύματος ανέρχεται σε 600 ευρώ. Τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ θα 

καταβάλλουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες καθώς και τα φυσικά 

πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 

φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους 

προέρχεται από 1 φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο. 

• Συνεχίζουν να πληρώνουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% - 4% που 

επιβάλλεται στα εισόδηματα άνω των 12.000 ευρώ. 

• Στο ποσό του φόρου υπολογίζεται προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος 

με συντελεστή 55% (Καραφάς, 2013). 

 

2.3. Η κλίμακα των τριών συντελεστών εισοδήματος 
 

Ο φόρος για τα εισοδήματα που προκύπτουν από μισθούς και συντάξεις, εμπίπτει 

στον υπολογισμό με μια απλή φορολογική κλίμακα τριών συντελεστών και με 

έκπτωση φόρου σταθερή για ποσά εισοδημάτων μέχρι 21.000 ευρώ. Η έκπτωση αυτή 

μειώνεται μέχρι τελικά να μηδενιστεί για ποσά εισοδημάτων από 21.001 έως 42.000 

ευρώ.  

Το εκκαθαριστικό σημείωμα δεν είναι υποχρεωτικό για τους μισθωτούς με έναν 

εργοδότη. Σε πλήρη αντίθεση φαίνεται να είναι πολλοι συνταξιούχοι που θα 
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επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο, ενώ το ίδιο θα συμβεί και για όσους μισθωτούς 

έχουν πολλούς εργοδότες ή εισοδήματα από άλλες πηγές. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το συνολικό ετήσιο εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες (από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, παροχές σε είδος κ.λπ.) φορολογείται 

με κλίμακα τριών συντελεστών φόρου: 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τα 

επόμενα 17.000 ευρώ (από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ) και 42% για το επιπλέον 

ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ. Η κλίμακα αυτή μειώνει το ποσό του φόρου κατά 

2.100 ευρώ, στην περίπτωση βέβαια μόνον που το ετήσιο εισόδημα είναι έως και  

21.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα είναι 

μικρότερος των 2.100 ευρώ τότε το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ίδιο ύψος με το 

ποσό του φόρου (Καραφάς, 2013). 

Για ετήσιο εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ 

μειώνεται κατά το 10% του ποσού κατά το οποίο το εισόδημα υπερβαίνει τις 21.000 

ευρώ.  

Ας δούμε όμως ορισμένα παραδείγματά για να το κατανοήσουμε καλύτερα: 

Έκπτωση με εισόδημα 25.000 ευρώ 

-Σε δηλωθέν εισόδημα 25.000 ευρώ αντιστοιχεί έκπτωση φόρου 1.700 ευρώ. Η 

έκπτωση αυτή προκύπτει ως εξής: 1.700 ευρώ = 2.100 ευρώ μείον 400 ευρώ, δηλαδή 

μείον το 10% του ποσού των 4.000 ευρώ κατά το οποίο το εισόδημα των 25.000 ευρώ 

υπερβαίνει το όριο των 21.000 ευρώ. 

Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα των 25.000 ευρώ με βάση την κλίμακα 

ανέρχεται σε 5.500 ευρώ (25.000 Χ 22% = 5.500). Από το ποσό των 5.500 ευρώ 

αφαιρείται, στη συνέχεια, το ποσό της έκπτωσης φόρου των 1.700 ευρώ και ο τελικός 

φόρος που προκύπτει είναι 3.800 ευρώ (5.500 - 1.700 = 3.800). 
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Με εισόδημα 26.000 ευρώ 

-Σε δηλωθέν εισόδημα 26.000 ευρώ αντιστοιχεί έκπτωση φόρου 1.600 ευρώ. Η 

έκπτωση αυτή προκύπτει ως εξής: 1.600 ευρώ = 2.100 ευρώ μείον 500 ευρώ, δηλαδή 

μείον το 10% του ποσού των 5.000 ευρώ κατά το οποίο το εισόδημα των 26.000 ευρώ 

υπερβαίνει το όριο των 21.000 ευρώ. 

Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα των 26.000 ευρώ με βάση την κλίμακα 

ανέρχεται σε 5.820 ευρώ (25.000 Χ 22% = 5.500 και 1.000 Χ 32% = 320). Από το ποσό 

των 5.820 ευρώ αφαιρείται, στη συνέχεια, το ποσό της έκπτωσης φόρου των 1.600 

ευρώ και ο τελικός φόρος που προκύπτει είναι 4.220 ευρώ (5.820 - 1.600 = 4.220). 

-Σε δηλωθέν εισόδημα 25.300 ευρώ αντιστοιχεί έκπτωση φόρου 1.670 ευρώ. Η 

έκπτωση αυτή προκύπτει ως εξής: 1.670 ευρώ = 2.100 ευρώ μείον 430 ευρώ, δηλαδή 

μείον το 10% του ποσού των 4.300 ευρώ κατά το οποίο το εισόδημα των 25.300 ευρώ 

υπερβαίνει το όριο των 21.000 ευρώ. 

Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα των 25.300 ευρώ με βάση την κλίμακα 

ανέρχεται σε 5.596 ευρώ (25.000 Χ 22% = 5.500 και 300 Χ 32% = 96). Από το ποσό των 

5.596 ευρώ αφαιρείται, στη συνέχεια, το ποσό της έκπτωσης φόρου των 1.670 ευρώ 

και ο τελικός φόρος που προκύπτει είναι 3.926 ευρώ (5.596 - 1.670 = 3.926)  

(Τσιατούρας, 2013). 

 

2.4. Λόγοι μεγαλύτερης φορολογικής επιβάρυνσης το 2014 

Όπως είδαμε και παραπάνω, στο σύνολο τους οι Έλληνες φορολογούμενοι θα 

επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους για το 2014, και αν θέλουμε να μιλήσουμε με 

συγκεκριμένα νούμερα θα πούμε ότι το σύνολο των φόρων εισοδήματος, που 

βγαίνουν επιπλέον των προηγούμενων ετών για μισθωτούς και 

αυτοαπασχολούμενους υπολογίζεται χονδρικά σε 1,3 δις ευρώ.  
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Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι προέκυψαν σύνολο 30 άλλαγες στο νέο έντυπο 

του Ε1 που σε γενικές γραμμές συνοψίζονται στις ακόλουθες:  

• Καταργείται η έκπτωση φόρου 10% για ενοίκια, τόκους στεγαστικών δανείων, 

ασφάλιστρα, στεγαστικό επίδομα, κατοίκους παραμεθόρων περιοχών, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και αποκατάσταση ακινήτων και διατηρητέων. 

• Αυξάνεται το τεκμήριο διαβίωσης κατοικίας για όσους το 2013 προχώρησαν σε 

νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κτισμάτων και ημιυπαίθριων χώρων. 

• Υπάρχει ειδικός κωδικός για μείωση της φορολογίας σε επιτηδευματίες που 

έκαναν έναρξη επαγγέλματος την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. 

• Προστίθεται νέος κωδικός για μισθωτούς που αμείβονται με «μπλοκάκι» οι 

οποίοι θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών. 

• Υπάρχουν παγίδες για όσους αμείβονται με εργόσημα και έχουν οικοδομικά 

ένσημα. 

• Σε ξεχωριστούς κωδικούς θα δηλωθούν οι τόκοι καταθέσεων από το πρώτο 

ευρώ καθώς το όριο των 250 ευρώ ίσχυε για το οικονομικό έτος 2013 

(Τσιατούρας, 2013). 

 

Παρακάτω αναφέρουμε τις 30 αλλαγές στο έντυπο Ε1: 

Πίνακας 2 

• Καταργήθηκε ο κωδικός 011-012 στον οποίο οι μισθωτοί έπρεπε να δηλώσουν 

αν «πήραν στεγαστικό επίδομα» αφού πλέον δεν υπάρχει η έκπτωση φόρου 

για το ενοίκιο κύριας κατοικίας. 
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• Καταργήθηκε ο κωδικός 015-016 το οποίο συμπλήρωναν οι μισθωτοί που 

κατοικούν σε παραμεθόρια περιοχή. Δεν υπάρχει πλέον η σχετική έκπτωση 

φόρου. 

• Καταργήθηκε ο κωδικός 017-018 ο οποίος αφορούσε όσους είχαν 

συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους. Πλέον όσοι έχουν συμπληρώσει το 

18ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση με 

εξαίρεση όσους θεωρούνται προστατευόμενη μέλη (φοιτητές κλπ). 

• Καταργήθηκε ο κωδικός 021-022 που συμπλήρωναν όσοι είχαν υποπέσει σε 

φορολογικές παραβάσεις. 

• Καταργήθηκε ο κωδικός 010. Δεν ζητείται πλέον από τους φορολογούμενους 

να σημειώσουν τη σχετική ένδειξη σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να 

ενταχθούν στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση που παρέχεται 

από το υπουργείο Οικονομικών. Η πληροφορία που χρειάζεται ο 

φορολογούμενος παρέχετε πλέον μέσω Taxisnet (Τότσης, 2013). 

 

 

Για τους νέους επαγγελματίες:  

• Προστίθεται καινούργιος κωδικός 017-018 ο οποίος συμπληρώνεται από 

όσους έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1η Ιανουαρίου 

2013 και μετά. Για νέες ατομικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους 

επαγγελματίες για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο 

φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου και για εισόδημα μέχρι 

10.000 ευρώ μειώνεται κατά 50%. Δηλαδή για το κλιμάκιο εισοδήματος έως 

10.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 13% για τα επόμενα 40.000 ευρώ 

εισοδήματος επιβάλλεται συντελεστής 26% και το τμήμα του εισοδήματος που 

υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 33%. Σε αυτή την 
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κατηγορία φορολογουμένων, δεν θα επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος για τα 

πρώτα πέντε χρόνια. 

  

Πίνακας 3 

• Αντικαθίσταται το περιεχόμενο του κωδικού 001-002 που συμπληρώνουν όσοι 

δικαιούνται μείωση φόρου λόγω αναπηρίας 67% και άνω. Πέρυσι οι 

συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δικαιούνταν αυξημένο αφορολόγητο 2.000 

ευρώ ενώ φέτος έχουν μείωση φόρου 200 ευρώ. 

• Καταργήθηκαν οι κωδικοί 003 και 004 που συμπλήρωναν οι γονείς για τα 

προστατευόμενα τέκνα τους. Πλέον το μόνο που θα απαιτείται είναι η 

συμπλήρωση του πίνακα 9 με τα ονόματα των παιδιών, το έτος γέννησης, τον 

ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ. 

Πίνακας 4 

• Προστίθεται κωδικός 307- 308 όπου δηλώνεται το εισόδημα από ατομική 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγέλματος της παρ. 1 άρθρου 

45 ΚΦΕ. Πρόκειται για τους μισθωτούς που αμείβονται με «μπλοκάκι» και 

φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και έχουν τέλος επιτηδεύματος 

500 ευρώ. Προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από 

μισθωτές υπηρεσίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

• Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία 

λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και 

• Έχουν έως τρεις εργοδότες (φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα). Εφόσον οι 

εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, θα πρέπει ποσοστό 75% των ακαθαρίστων 

εσόδων του εισοδήματος από ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα να 
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προέρχεται από ένα εργοδότη. Από το εισόδημά τους αφαιρούνται μόνο οι 

ασφαλιστικές εισφορές και δεν αναγνωρίζεται καμία άλλη δαπάνη. 

• Προστίθεται κωδικός 309- 310 στον οποίο θα «φακελώνονται» όσοι παρέχουν 

εργασία με εργόσημο. 

• Νέος κωδικός 311-312 αφορά για όσους έχουν οικοδομικά ένσημα και 

αυτασφαλίζονται. Μέσω των κωδικών αυτών θα γίνουν διασταυρώσεις για τον 

εντοπισμό «μαύρης» εργασίας στην οικοδομή. 

• Προστίθεται κωδικός 343- 344 ο οποίος αναφέρει: «Εισόδημα των 

περιπτώσεων 1,2,3,4,5,6,7 (σ.σ είναι τα εισοδήματα που θεωρείται ότι 

αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία) για το οποίο δεν υπάρχει 

ηλεκτρονική πληροφόρηση. 

• Απαλείφθηκε ο κωδικός 403-404 καθώς καταργήθηκε η επιχειρηματική 

αμοιβή. 

• Καταργήθηκαν οι κωδικοί 415-416 όπου δηλωνόντουσαν οι ζημιές 

προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική επιχείρηση (Καραφάς, 2013). 

 

Πίνακας 5  

Για τα τεκμήρια ισχύουν τα ακόλουθα:  

• Στον πίνακα 5 του τεκμηρίου της κατοικίας προστίθενται δύο νέοι κωδικοί: 231 

και 234 τους οποίους θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι τακτοποίησαν 

αυθαίρετους χώρους με το νόμο 4178/2013. Συγκεκριμένα θα δηλωθούν 

ξεχωριστά η επιφάνεια των κύριων χώρων που νομιμοποιήθηκαν αλλά και των 

αντίστοιχων βοηθητικών χώρων. Με την αναγραφή των συγκεκριμένων χώρων 

πολλοί ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να πιαστούν στην «παγίδα» του τεκμηρίου 

διαβίωσης καθώς προκύπτει υψηλότερο τεκμήριο για τις κατοικίες. 
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• Προστέθηκαν κωδικοί 709 (για τον υπόχρεο) και 710 (της συζύγου) στους 

οποίους θα πρέπει να δηλωθούν τα ποσοστά που κατέχει ο κάθε 

συνιδιοκτήτης σε αεροσκάφη, ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης και ανεμόπτερα. 

 

Πίνακας 6 

• Προστέθηκε κωδικός 653- 654 στους οποίους δηλώνονταν τα μερίσματα 

πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 που δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα. 

 

 

Τόκοι καταθέσεων 

• Νέοι κωδικοί 667-678 στους οποίους θα πρέπει να αναγραφούν οι τόκοι 

καταθέσεων τράπεζας ημεδαπής προέλευσης. Σημειώνεται ότι και στα ποσά 

των τόκων επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές από 1% έως 4%. 

• Στον κωδικό 433-434 δηλώνεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από τους 

τόκους καταθέσεων. 

 

Ενοίκιο κατοικιών 

• Μπορεί να καταργήθηκε η έκπτωση φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας ή 

των παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη όμως οι φορολογούμενοι είναι 

υποχρεωμένοι να δηλώσουν αναλυτικά στοιχεία για τα ενοίκια που 

πληρώνουν. Με βάση τα στοιχεία αυτά η ΓΓΠΣ θα διασταυρώσει τα ποσά που 

δηλώνουν οι ενοικιαστές με τα εισοδήματα από ενοίκια που δηλώνουν οι 

ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να εντοπίσει όσου κρύβουν τα πραγματικά 

εισοδήματα που αποκτούν. Οι κωδικοί στους οποίους καταγράφεται το 
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ενοίκιο που πληρώσαμε για την κύρια κατοικία ή για το ενοίκιο των παιδιών 

που σπουδάζουν, στο εσωτερικό, απλώς άλλαξαν θέση και από τον πίνακα 7 

του Ε1 μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6 (Τσιατούρας, 2013). 

  

Φοροαπαλλαγές 

Πίνακας 7 

• Με την κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών καταργήθηκαν και από 

τον πίνακα 7 πολλοί κωδικοί. 

• Καταργήθηκε ο κωδικός 053-054 όπου δηλώνονταν οι υποχρεωτικές εισφορές 

σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ). Πλέον οι εισφορές θα δηλώνονται μόνο στο 

νέο έντυπο Ε3. 

• Καταργήθηκε ο κωδικός 063- 064 που αφορούσε τους τόκους στεγαστικών 

δανείων κύριας κατοικίας. Αντίστοιχα καταργείται ο κωδικός κωδικοί 069 -070 

όπου δηλώνονταν τα ποσά των δανείων. Οι κωδικοί καταργούνται γιατί 

καταργήθηκε η έκπτωση φόρου. 

• Καταργήθηκε ο κωδικός 073-074 με τα ασφάλιστρα ζωής αφού και αυτή η 

έκπτωση φόρου καταργήθηκε. 

• Καταργήθηκε ο κωδικός 039-040 για τις δαπάνες αποκατάστασης 

διατηρητέων. Ούτε αυτή η έκπτωση ισχύει. 

• Καταργήθηκε ο κωδικός 037- 038 για τη δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων. 

• Καταργήθηκε ο κωδικός 084-085 για τα δίδακτρα σε φροντιστήρια. Οι 

αποδείξεις από τα φροντιστήρια «μετράνε» στο καλάθι των αποδείξεων για 

τους μισθωτούς και συνταξιούχους. 
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Πίνακας 8 

• Προστίθεται κωδικός 345- 346 για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα των 

μισθωτών που αμείβονται με «μπλοκάκι». 

• Προστίθεται κωδικός 347-348 για το φόρο που παρακρατήθηκε στο εισόδημα 

των μισθωτών με «μπλοκάκι». 

• Νέος κωδικός 349-350 για το ποσό ειδικής εισφοράς που παρακρατήθηκε για 

μισθωτούς με «μπλοκάκι». 

  

Πίνακας 9 

• Ζητείται πλέον και ο ΑΜΚΑ γονέων και παππούδων που θεωρούνται 

προστατευόμενα μέλη. Ετσι, προστίθενται οι κωδικοί 861-864 (Τσιατούρας, 

2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Ε. ΑΠΟ 

1.1.2014 

 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε εν συντομία τις σπουδαιότερες αλλαγές που 

προέκυψαν με την θέσπιση του νέου Κ.Φ.Ε. από 1.1.2014 σε σχέση με τον παλαιότερο 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 2238/1994, που ίσχυε και μέχρι πρόσφατα. 

Συγκεκριμένα αλλάζουν οι διατάξεις περί φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Στο 

άρθρο 4 που προβλέπει τη φορολογική κατοικία των νομικών προσώπων αναφέρεται 

ρητά σε ποιες περιπτώσεις μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδας και με βάση αυτές ακριβώς τις διατάξεις θα φορολογείται ή όχι στη χώρα 

μας.  

Αναλυτικά. 

3. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος 

Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον: 

α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, 

β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα, ή 

γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο 

στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 

 

4. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» θεωρείται ότι είναι στην Ελλάδα με 

βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:  
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α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης, 

β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,  

γ) την κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων,  

δ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, 

ε) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, 

στ) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου 

εκτελεστικού οργάνου διοίκησης, 

ζ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού 

οργάνου διοίκησης.  

Ακόμη μειώνονται σε 4 οι πηγές εισοδήματος από έξι (άρθρο 7) 

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

γ) εισόδημα από κεφάλαιο, και 

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 

 

Οι πηγές που θα αντικατασταθούν στον παλαιό ΚΦΕ 

ΑΒ. Εισόδημα από ακίνητα. 

Γ. Εισόδημα από κινητές αξίες. 

Δ. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 

Ε. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. 
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ΣΤ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 

Ζ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή 

(Καραφάς, 2013). 

Καταργείται η υπερδωδεκάμηνη χρήση  (άρθρο 8) 

1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή 

τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να 

λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα 

που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του 

αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. 

3. Ο φόρος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε 

εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος. 

4. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προβαίνει σε έναρξη ή παύση εργασιών ή 

δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το πρώτο φορολογικό έτος 

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1.  

Διευρύνονται οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί κάποιος εργαζόμενος ως 

μισθωτός, καθώς θα αναγνωρίζονται πλέον και οι προφορικές συμβάσεις, ενώ 

αποκλείεται η φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών σε εργαζόμενους με 

«μπλοκάκι» που οι ετήσιες επαγγελματικές δαπάνες τους ξεπερνούν τις 9.250 ευρώ.  

(άρθρο 12) 
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Αναλυτικά το άρθρο 12 Παρ στ προβλέπει:  

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3), ή, 

εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 

του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από 

ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν 

λόγω υπηρεσίες και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν 

σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων 

πενήντα δύο (9.252) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται 

στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία 

σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου (Τότσης, 2013). 

Καταργείται το μέτρο της συλλογής αποδείξεων (άρθρο 15- 20) 

Αυξάνεται στο 25% από 20% ο συντελεστής φορολογίας των αποζημιώσεων λόγω 

απόλυσης στο κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Οι 

υπόλοιποι συντελεστές παραμένουν ως έχουν. (άρθρο 15) 

Αλλάζουν (απλοποιούνται) οι διατάξεις περί εκπιπτόμενων και μη δαπανών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. (άρθρα 23 - 25) 

Στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες προστίθεται και κάθε είδους δαπάνη  που αφορά σε 

αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η 

τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με χρήση 

επιταγών. (Άρθρο 23)  

Αλλάζουν οι διατάξεις για την  απόσβεση των  επισφαλών απαιτήσεων από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.  (άρθρο 26) 

Διατηρούνται τα τεκμήρια (άρθρα 31-34 ), Ωστόσο πλέον θεωρείται τεκμήριο η αγορά 

επιχειρήσεων ή η σύσταση ή την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που 

λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης 
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εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή 

κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή την αγορά εταιρικών μερίδων και 

χρεογράφων γενικώς. (άρθρο 32 β) 

Αυξάνεται από το 10% στο 11% ο συντελεστής φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητα 

έως 12.000 ευρώ (πρώτο κλιμάκιο). (άρθρο 40) 

Αλλάζει η υπεραξία μεταβίβασης μετοχών - μεριδίων . Το εισόδημα από την υπεραξία 

θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εφόσον δεν συνιστά 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση θα φορολογείται με 15%. 

(άρθρο 42) (Τότσης, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2013-14 

 

 

 
38 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Στο σημείο αυτό θα πραγματοποιήσουμε μια μελέτη περίπτωσης της φορολόγησης 

που δέχθηκε ένα φυσικό πρόσωπο για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, προκειμένου 

να πραγματοποιήσουμε συγκρίσεις βασιζόμενες στην βιβλιογραφική ανασκόπηση 

των μεταβολών πάνω στον Κ.Φ.Ε. από το 2013 στο 2014. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ 

ότι τα πρόσωπα και τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι πλασματικά και 

κάθε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις αποτελεί τυχαίο γεγονός. 

Ξεκινούμε λοιπόν με την υπόθεση ότι θέλουμε να μελετήσουμε μια περίπτωση 

φυσικού προσώπου που έχει εισοδήματα τόσο ως μισθωτός όσο και από ελευθέρια 

επαγγέλματα. Για να διευκολυνθούμε ως προς αυτή την πορεία θα επιλέξουμε έναν 

άγαμο φορολογούμενο που πραγματοποιεί και υποβάλλει ατομική φορολογική 

δήλωση. 

Έστω λοιπόν ότι έχουμε τον κύριο Σταθάκη Κωνσταντίνο. Διαμένει στο Ηράκλειο 

Κρήτης και είναι άγαμος. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας, λογιστής-φοροτεχνικός, 

που διατηρεί το γραφείο του στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο προαναφερθείς πληρώνει 

ενοίκιο για την στέγαση του φοροτεχνικού του γραφείου.  

Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, διαθέτει δύο ακίνητα, το ένα είναι η κύρια 

κατοικία και το άλλο ενοικιάζεται σε τρίτους και διαθέτει ένα αυτοκίνητο..  

Ας προχωρήσουμε παρακάτω στην συμπλήρωση των εντύπων Ε1 για κάθε οικονομικό 

έτος και την αντίστοιχη χρήση.  
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Γενικά και πρίν προχωρήσουμε με την συμπλήρωση του εντύπου Ε1 για τα δύο 

οικονομικά έτη που εξετάζουμε καλό θα ήταν σε κάθε περίπτωση να αναφέρουμε 

κάποια γενικά δεδομένα που ισχύουν.  

Έτσι για την συμπλήρωση του Ε1 για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012), θα πρέπει 

να γνωρίζουμε τα ακόλουθα στοιχεία:  

-  Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που 

έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και 

δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος. 

 

 

- Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον 

τρόπο φορολόγησής τους,  καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο. 

 

- Αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών είτε 

είναι ιδιοκατοικούμενες είτε είναι μισθωμένες είτε δωρεάν παραχωρούμενες. 

 

- Από τη ΓΓΠΣ θα προστίθεται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου 

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

χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον 

δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. 

 

Επισης: 

 

1. Στον πίνακα 2  προστίθεται ο κωδικός 19 τον οποίο συμπληρώνουν όσοι αμείβονται 

με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αλλά θεωρούνται ως μισθωτοί (είτε γιατί έχουν έως 

τρεις εργοδότες είτε γιατί ο ένας εξ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος). Αυτοί 

πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό για να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 500 

ευρώ και όχι 650 ευρώ. 
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2. Στον πίνακα 2 προστίθεται και ο κωδικός 27, τον οποίο συμπληρώνουν όσοι ασκούν 

εμπορική επιχείρηση και γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 1950. Οι 

συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, άνω των 62 ετών, απαλλάσσονται από το τέλος 

επιτηδεύματος. 

 

 

3. Στον πίνακα 4Ε προστέθηκε ο κωδικός 177, τον οποίο καλούνται να συμπληρώσουν 

όσοι έχουν ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια κατοικιών, η επιφάνεια των οποίων δεν 

υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά για να πληρώσουν συμπληρωματικό φόρο 3%. 

 

 

4. Στον Πίνακα 5 όπου αναγράφονται τα τεκμήρια έχουν προστεθεί δύο κωδικοί στους 

οποίους οι φορολογούμενοι θα αναγράψουν υποχρεωτικά τους αριθμούς παροχής 

της πρώτης δευτερεύουσας (κωδ. 205) και της δεύτερης δευτερεύουσας κατοικίας 

τους (κωδ. 206).  

 

 

5. Στον πίνακα 8 προστίθενται οι κωδικοί 333 και 334. Εκεί θα δηλώσουμε «το ποσό 

που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης». Θα τον συμπληρώσουν 

κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι που είχαν παρακράτηση του φόρου κατά τη 

διάρκεια του 2012 μέσω του μισθού ή της σύνταξης. 

 

 

6. Στον πίνακα 7 προστίθενται οι κωδικοί 037 και 039 του πίνακα 7. Σε αυτούς θα 

κληθούν να συμπληρώσουν τις δαπάνες που πραγματοποίησαν όσοι προχώρησαν σε 
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αποκατάσταση ακινήτου στην περιοχή του Γερανίου ή του Μεταξουργείου. Η δαπάνη 

εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. 

 

7. Στον πίνακα 9 της φορολογικής δήλωσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει φέτος να 

αναγράψουν και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των 

προστατευόμενων τέκνων τους (Κορομηλάς, 2012).  

Προχωρούμε λοιπόν στην συμπλήρωση του εντύπου Ε1 για το οικονομικό έτος 2013 

(χρήση 2012) για τα δεδομένα της περίπτωσης που αναφέραμε στην αρχή του 

παρόντος κεφαλαίου. Η συμπλήρωση των σελίδων του εντύπου φαίνεται στην 

παρακάτω σελίδα. 
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Σύμφωνα με την προηγούμενη επεξεργασία, το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, 

έπειτα από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2013 (για την χρήση του 

2012) υπολογίζουμε τον φόρο που προκύπτει και που πιθανόν να χρειαστεί να 

καταβάλλει ο φορολογούμενος. 
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Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς το φορολογούμενο 

φυσικό πρόσωπο δεν επιβαρύνεται με φόρο. Αντιθέτως επωφελείται με επιστροφή 

φόρου της τάξης των 148,78 ευρώ. 

Στο σημείο αυτό και πρίν προχωρήσουμε στην συμπλήρωση του εντύπου του Ε1 για 

το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), για το ίδιο άτομο και για τα ίδια δεδομένα, 

καλό θα ήταν να αναφέρουμε κάποια στοιχεία που εφαρμόζοντα ιστις συγκεκριμένες 

φορολογικές δηλώσεις. 

Φέτος, για δεύτερη χρονιά, η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική για κάθε 

φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος καθώς και για τους 

κατοίκους εξωτερικού. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι δηλώσεις που υποβάλλονται από 

τους κληρονόμους για λογαριασμό αποβιωσάντων. 

Αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια, οι ημερομηνίες υποβολής θα τηρηθούν μέσα 

στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νόμος με ημερομηνία έναρξης στις 20 Μαρτίου και 

λήξης στις 30 Ιουνίου 2014. 

Για πρώτη φορά εισάγεται η καινοτομία της προ-συμπλήρωσης, αφού όλοι όσοι 

δίνουν βεβαιώσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες καθώς 

και για εμπορικές συναλλαγές, υποχρεώθηκαν σε αποστολή στοιχείων που θα 

συμπληρώσουν τα εισοδήματα της κάθε δήλωσης. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων είναι προτιμότερο οι φορολογούμενοι να 

απευθύνονται για διορθώσεις στους φορείς που χορήγησαν την βεβαίωση. Με αυτόν 

τον τρόπο η συμφωνία είναι πλήρης και δεν υπάρχει κίνδυνος ελέγχου. Πέρσι, για 

πρώτη φορά, οδηγήθηκαν δηλώσεις προς έλεγχο από την Δ.Ο.Υ., με ειδική 

ειδοποίηση κατά την διάρκεια της υποβολής. 

Σε περίπτωση που η δήλωσή επιλεχθεί για έλεγχο εφαρμογή θα ενημερώνεται ο 

φορολογούμενος κατά πόσον θα πρέπει να στείλει ταχυδρομικά τα παραστατικά ή αν 
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θα πρέπει να επισκεφθεί τη ΔΟΥ για να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού του 

φόρου. 

Η υποβολή της δήλωσης, εφόσον δεν οδηγεί σε έλεγχο, προσδιορίζει άμεσα το 

καταβλητέο ποσό του φόρου και το σύστημα ενημερώνει για τις δόσεις και την 

ταυτότητα οφειλής με την οποία μπορεί ο φορολογούμενος να καταβάλει το φόρο 

στις τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν θα αποσταλεί 

ταχυδρομικά, αλλά θα εκτυπωθεί επί τόπου από το φορολογούμενο. 

Δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσης γιατί 

ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής, η καταβολή του φόρου σε τρεις δόσεις γίνεται 

στους ίδιους μήνες (Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο), αντίθετα πιθανή καθυστέρηση 

μπορεί να οδηγήσει σε εκπρόθεσμες υποβολές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Φορολογικά, καθιερώνονται τρεις κλίμακες φόρου εισοδήματος: α) κλίμακα για 

μισθωτούς συνταξιούχους, β) κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπορικές 

επιχειρήσεις και γ) κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες. 

Καταργήθηκε το αφορολόγητο ποσό και προβλέπεται πλέον μείωση φόρου μέχρι 

2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα 

οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 21.000 ευρώ. 

Στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγορά φαρμάκων. 

Ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2013 

λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει 

επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών 

στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε 

διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν 

τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές. 

Οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται, ώστε να είναι 

διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο (Καραφάς, 2013). 
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Προχωρούμε λοιπόν στην συμπλήρωση του εντύπου Ε1 για το οικονομικό έτος 2014 

(χρήση 2013) για τα δεδομένα της περίπτωσης που αναφέραμε στην αρχή του 

παρόντος κεφαλαίου. Η συμπλήρωση των σελίδων του εντύπου φαίνεται στην 

παρακάτω σελίδα. 
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Σύμφωνα με την προηγούμενη επεξεργασία, το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, 

έπειτα από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2014 (για την χρήση του 

2013) παρατηρούμε ότι θα πρέπει να πληρώση τον ακόλουθο φόρο που προκύπτει 

από την εκκαθάριση. 
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Θα πρέπει λοιπόν ο φορολογούμενος για το οικονομικό έτος 2014 να πληρώσει φόρο 

255,53€, το οποίο μπορεί να εξοφλήσει σε τρείς ισόποσες διμηνιέες δόσεις που 

ανέρχονται έκαστη σε 85,18 €.  

Συγκρίνοντας λοιπόν τις περιπτώσεις για το ίδιο άτομο με τα ίδια ακριβώς στοιχεία, 

παρατηρούμε ότι στην περίπτωση της φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 

2013, θα λάμβανε επιστροφή, ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση για την φορολογική 

δήλωση του οικονομικού έτους 2014, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο. 

Από το 2013 την μείωση φόρου έχουν μόνο όσοι φορολογούνται με την κλίμακα των 

μισθωτών – συνταξιούχων. 

Το δηλωθέν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα και από ατομική επιχείρηση 

(εμπορική, μεταποιητική, εμπορική παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), εκτός από το 

εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση, φορολογείται σύμφωνα με την 

ακόλουθη κλίμακα: 
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Το ποσό του φόρου που προκύπτει, για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, μειώνεται 

κατά ποσοστό 10% για κάθε καταβαλλόμενη από τις ακόλουθες δαπάνες: 

α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των 

λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από 

ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του 

φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 

3.000,00 ευρώ. 

β) Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο 

στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Το ποσό της μείωσης του 

φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500,00 ευρώ. 

Ισχύουν και άλλες συνθήκες όμως που στην συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης δεν μας 

αφορούν.  

Επομένως, συνοψίζοντας όλα τα προαναφερθέντα, καταλήγουμε σαφώς στο 

συμπέρασμα ότι με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την συμπλήρωση του Ε1, 

προκύπτει ο λόγος για τον οποίο ο ίδιος φορολογούμενος, με τα ίδια ακριβώς 

στοιχεία θα πληρώσει επιπλέον φόρο εισοδήματος.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αυτό που παρατηρούμε σε κάθε περίπτωση, είναι αυτό ακριβώς που είναι γενικά 

αποδεκτό από όλους όσους σχετίζονται με την φορολογία των φυσικών προσώπων. 

Όπως παρατηρήσαμε ήδη στα έντυπα του κάθε οικονομικού έτους, αυτά έχουν 

απλοποιηθεί αρκετά, καθώς έχουν αφαιρεθεί διάφορα πεδία από το έντυπο του Ε1 

για το νέο φορολογικό έτος.  

Πολλά όμως από τα πεδία αυτά που αφαιρέθηκαν αφορούν την ελάφρυνση από τους 

φόρους των φυσικών προσώπων με αποτέλεσμα να χρειάζεται να καταβάλλουν 

περισσότερο φόρο εισοδήματος.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 25.000 

προερχόμενο μόνο από μισθούς θα πληρώσει περισσότερο φόρο από έναν άλλο με 

ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, από το οποίο όμως τα 15.000 ευρώ προέρχονται από 

μισθούς και τα υπόλοιπα 15.000 ευρώ από ενοίκια. Επιπλέον, ένας μισθωτός με 

ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ θα πληρώσει περισσότερο φόρο από έναν ελεύθερο 

επαγγελματία με ετήσιο εισόδημα επίσης 50.000 ευρώ. 

Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, οι οποίες θεσπίστηκαν με το ν. 4110/2013, 

αμφισβητείται γενικά το κατά πόσο θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός απλούστερου 

και δικαιότερου φορολογικού συστήματος. 

Πέραν του ότι αυξάνουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τη συντριπτική 

πλειονότητα των φορολογουμένων σε μια περίοδο οικονομικής ανέχειας και βαθειάς 

ύφεσης που σαρώνει τη χώρα μας, πολλαπλασιάζουν την πολυπλοκότητα της 

νομοθεσίας, καθώς καθιερώνουν διαφορετικό τρόπο φορολόγησης για κάθε 

κατηγορία εισοδήματος, αντί να διατηρούν μια ενιαία κλίμακα υπολογισμού του 

φόρου για το σύνολο των εισοδημάτων κάθε φυσικού προσώπου. 
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Δυστυχώς σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που αντιμετωπίζει η χώρα 

μας λόγω της εμμένουσας οικονομικής κρίσης, τα αποτελέσματα των νέων μεθόδων 

της φορολόγησης των φυσικών προσώπων κάθε άλλο παρά βοηθούν, την περαιτέρω 

βοήθεια των απλών φορολογουμένων, που δυστυχώς πλέον αντιμετωπίζουν με 

δυσκολία την επιβίωσή τους. 

Όπως μπορεί επίσης κανείς να καταλάβει, ένα τέτοιο οικονομικό σύστημα, θεωρητικά 

δεν είναι ιδιαίτερα βιώσιμο. Οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα 

πραγματοποιούνται για την μεγαλύτερη διευκόλυνση των φορολογουμένων αλλά και 

των φοροτεχνικών, όπως επίσης και για την πάταξη του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής που εδώ και πολλά χρόνια πλήττει την οικονομία της χώρας μας.  

Αν μπορούμε να φανταστούμε ότι κάτι είναι πιθανό να συμβεί, αυτό θα ήταν να 

ενταθεί περισσότερο το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, πολλές φορές και παρά την 

θέληση των φορολογουμένων, πρώτον καθώς οι συνεχείς αλλαγές που 

πραγματοποιούνται μπορεί να δυσκολέψουν τους φοροτεχνικούς στο έργο τους, και 

κατά δεύτερο λόγο γιατί οι ίδιοι οι φορολογούμενοι δεν έχουν πλέον την δυνατότητα 

να κατάβάλλουν τον φόρο που βγαίνει ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης σε κάθε 

φορολογική δήλωση.  

Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας επίσης, με ολοένα και αυξανόμενους 

ρυθμούς, οδηγεί πολλά άτομα στην πώληση τους, σε μια εποχή μάλιστα που δεν 

υπάρχει ζήτηση για κατοικίες, μιας και βρισκόμαστε στο μέσο της κρίσης ακινήτων. 

Δυστυχώς, οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται συνεχώς με νέους φόρους τους 

οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίζουν. 

Υπάρχει ωστόσο η ελπίδα, με την σταδιακή έξοδο της χώρας στις ευρωπαϊκές αγορές 

να βελτιωθούν οι συνθήκες τόσο στην εγχώρια αγορά, αυξάνοντας έτσι τις 

οικονομικές ροές προς τους φορολογούμενους και προς το κράτος, ώστε να 

οδηγηθούμε σε ένα περισσότερο ευνοϊκό φορολογικό σύστημα που θα συντελέσει 

σοβαρά στην πάταξη της φοροδιαφυγής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε τα υποδείγματα των εντύπων Ε1 για τις φορολογικές 

δηλώσεις των οικονομικών ετών 2013 και 2014 και παρακάτω θα παρουσιάσουμε τις 

διαφορές τους. 
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Για τα στοιχεία που παρουσιάζουμε παρακάτω, χρησιμοποιήσαμε ως πηγή των 

ιστότοπο www.taxheaven.gr. Όπως μπορούμε να δούμε παρακάτω περιγράφονται 

αναλυτικά οι διαφορές στα έντυπα που παρουσιάσαμε παραπάνω.  
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Παρακάτω παρατίθενται τα έντυπα Ε3 (Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών 

Στοιχείων Επιχειρήσεων Και Επιτηδευματιών) για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 

καθώς και ο τρόπος και οι αλλαγές στην συμπλήρωση του νέου εντύπου. 
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(Έντυπο Ε3): 

Προστέθηκε κωδ. 591 (στην πρώτη σελίδα) (περίπτωση της παραγρ.1 άρθρου 45 

ν.2238/1994) ο οποίος συμπληρώνεται από τους επιτηδευματίες που φορολογούνται 

με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 45 ν. 2238/1994. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄ 

Υποπίνακας δ΄: Προστέθηκαν κωδικοί 516, 517, 518 στους οποίους αναγράφονται οι 

υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία (Ο.Α.Ε.Ε. κτλ). 

Σε περίπτωση μικτής δραστηριότητας η παραπάνω δαπάνη μερίζεται βάσει των 

ακαθαρίστων εσόδων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄ 

Προστέθηκε κωδικός 348 στον οποίο αναγράφεται το φορολογητέο καθαρό 

αποτέλεσμα που απομένει μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών εισφορών σε 

ταμεία από τα ακαθάριστα έσοδα από κάθε πηγή αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα αυτό θα 

μεταφερθεί στο έντυπο Ε1 και θα φορολογηθεί σαν εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες. 

Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο 

κωδικός 591 της πρώτης σελίδας του εντύπου. 
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