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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται το θέµα «οι αλλαγές του Κ.Β.Σ. 

και Κ.Φ.Ε. που επιφέρει το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο». Το πολυνοµοσχέδιο και 

συγκεκριµένα ο νόµος 4024/2011, µε τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 

µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 

µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» δηµοσιεύτηκε 

στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως την 27.10.2011. 

 Ο παρόν νόµος έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές σχετικά µε τον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος. Με την εφαρµογή του νόµου, καταργήθηκε το άρθρο 8 του 

νόµου 2238/1994, καταργήθηκαν δηλαδή οι εκπτώσεις δαπανών από το εισόδηµα και 

µεταφέρθηκαν στο άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε. µε τις εκπτώσεις δαπανών να µειώνονται από 

τον φόρο και µε χαµηλότερο συντελεστή από ότι ίσχυε µε τον νόµο 2238/1994. Ο 

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων δεν άλλαξε µε την εφαρµογή του νόµου 4024/2011, 

αλλά µε προηγούµενους νόµους και διατάξεις. 

 Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η εξακρίβωση και ανάλυση των αλλαγών 

που επέφερε ο νόµος 4024/2011 σε σχέση µε τον νόµο 2238/1994. Για την καλύτερη 

κατανόηση του θέµατος, η µελέτη χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. 

 Στην πρώτη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου γίνεται λόγος για την φορολογική 

νοµοθεσία στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, αναφέρεται η ιστορική εξέλιξη της 

φορολογίας εισοδήµατος, ο σκοπός της φορολογίας και οι γενικές αρχές της για ένα 

δίκαιο φορολογικό σύστηµα. Αναλύονται οι αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης και 

ιδιαίτερα, η αρχή της οριζόντιας και κάθετης φορολογικής ισότητας. 

 Η δεύτερη ενότητα του ίδιου κεφαλαίου αναφέρεται γενικότερα για την 

οικονοµική ύφεση που ταλανίζει την Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια και τον ρόλο 

του νόµου 4024/2011 στην παρούσα χρονική περίοδο. Γίνεται λόγος για την 

αναγκαιότητα εφαρµογής του Μνηµονίου, ώστε –σύµφωνα µε την κυβέρνηση- να 

αποφύγει η χώρα µία ενδεχόµενη πτώχευση, και ταυτόχρονα αναλύεται η δικαιότητα 

επιβολής του νόµου 4024/2011 για τους Έλληνες φορολογούµενους και δίνονται 

ορισµένες συστάσεις για ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα. 

 Όσον αφορά στο κεφάλαιο δύο σχετικά µε τις τροποποιήσεις που έγιναν στον 

νόµο 2238/1994 µε την εφαρµογή του νοµοσχεδίου, στην πρώτη ενότητα 

αναφέρονται τα άρθρα του ν.2238/94, τα οποία δεν υπέστησαν αλλαγές και µιλούν 
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για τους φόρους, όπως ο χρόνος επιβολής τους, το εισόδηµα και η εξεύρεσή του, τις 

πηγές εισοδήµατος και άλλα. 

 Ωστόσο, στην ενότητα δύο του κεφαλαίου δίνονται µε όσο το δυνατόν πιο 

αναλυτικό τρόπο οι αλλαγές που επέφερε ο ν.4024/2011 στον Κ.Φ.Ε., συγκρίνοντας 

τους δύο νόµους, ενώ παρατίθενται και ορισµένα παραδείγµατα, ώστε να γίνονται 

περισσότερο κατανοητές οι αλλαγές αυτές. 

 Στο κεφάλαιο τρία γίνεται λόγος για την δικαιότητα του νόµου 4024/2011 µε 

βάση τον κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, και αναφέρονται επιγραµµατικά οι 

αλλαγές αυτού του νόµου σε σχέση µε τον ν.2238/2011. 

 Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µία µικρή αναφορά του Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων, λόγω της επερχόµενης κατάργησής του, ενώ παρατίθενται ορισµένα 

στοιχεία µε τον τρόπο που θα λειτουργήσει το φορολογικό σύστηµα µετά την 

κατάργησή του και την εφαρµογή του νέου Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών. 

  



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΚΦΕ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

 

Μαυροειδή ∆ήµητρα – Φαλκωνάκη Λαµπρινή Σελίδα 8 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Ενότητα 1.1 Γενικά περί Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

 

1.1.1 Ιστορική εξέλιξη φορολογίας εισοδήµατος 

 Η ύπαρξη φορολογικής νοµοθεσίας στην Ελλάδα εµφανίστηκε από την 

αρχαιότητα, όπου οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη να δηµιουργήσουν ορισµένους 

κανόνες, µε σκοπό να ρυθµίζονται καλύτερα οι σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων και 

του κράτους. Οι κανόνες γίνονταν σεβαστοί από όλους, ενώ για τους παραβάτες 

αυτών, προβλέπονταν κυρώσεις. 

 Ο φόρος εισοδήµατος είναι γνωστός µε διάφορες µορφές από την αρχαιότητα. 

Οι χώρες που είχαν αναπτύξει πολιτισµό, όπως η αρχαία Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Ινδία, 

η Κίνα και άλλες, είχαν εισαγάγει µια µορφή φόρου εισοδήµατος, ο οποίος 

επιβαλλόταν επί της γεωργικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας, αφού αυτά ήταν οι 

κατ’ εξοχήν πηγές εισοδήµατος της εποχής εκείνης.1 

 Η φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, µε την µορφή 

που εφαρµόζεται σήµερα, εισήχθη για τα φυσικά πρόσωπα µε το Νοµοθετικό 

∆ιάταγµα 3323/1955, µε το οποίο καθιερώθηκε ο προσωπικός προοδευτικός φόρος, ο 

οποίος επιβάλλεται στο συνολικό εισόδηµα από κάθε πηγή. Για τα νοµικά πρόσωπα 

εισήχθη ο νόµος 3842/1958, µε τον οποίο καθιερώθηκε ο αναλογικός φόρος. Με τα 

δύο αυτά νοµοθετήµατα αντικαταστάθηκε ο νόµος 1640/1919 «περί φορολογίας 

εισοδήµατος καθαρών προσόδων», ο οποίος αποτέλεσε την αφετηρία της εισαγωγής 

στην φορολογία. 

 Ωστόσο, µε την πάροδο των ετών, τα δύο παραπάνω νοµοθετήµατα 

υπέστησαν πολλές µεταβολές, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις. Υπολογίζεται ότι 

κάθε χρόνο καθιερώνονταν δύο µε τρεις φορολογικοί νόµοι. Το 1994 µε τον νόµο 

223/, τα δύο πιο πάνω νοµοθετήµατα ενοποιήθηκαν σε ενιαίο κείµενο, στο οποίο 

συµπεριελήφθησαν όλες οι διάσπαρτες σε διάφορους νόµους διατάξεις για τη 

φορολογία εισοδήµατος. Ο νόµος αυτός αποτελεί σήµερα τον Κώδικα Φορολογίας 

                                                           
1 www.tovima.gr, Άρθρο «Ποιους φόρους θέλουµε», Ιωάννης Κ. Σιωµόπουλος. 6.12.1998 
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Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.), που ισχύει όπως έχει διαµορφωθεί µετά τις µεταβολές που 

έγιναν µεταγενέστερα. 

 

1.1.2 Έννοια φορολογικού συστήµατος 

 Το φορολογικό σύστηµα µιας χώρας µπορεί να οριστεί ως το σύνολο των 

φόρων που ισχύουν σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, λαµβάνοντας υπόψη και τις 

διατάξεις του διαχρονικού φορολογικού συστήµατος. Το φορολογικό σύστηµα 

διαφοροποιείται ανάλογα µε τους αντικειµενικούς παράγοντες, που εξαρτώνται από 

το είδος και τα επίπεδα ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων, καθώς και από 

τους σκοπούς, τους οποίους επιδιώκει το κράτος, στα πλαίσια της οικονοµικής και 

παρεµβατικής πολιτικής του.2 

 Έτσι, στις ανεπτυγµένες βιοµηχανικές κοινωνίες, το φορολογικό σύστηµα 

βαρύνει περισσότερο τα εισοδήµατα, ενώ στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες το 

φορολογικό σύστηµα αποδίδει πρωταρχική σηµασία στους έµµεσους φόρους που 

βαρύνουν τη δαπάνη.3 

 

1.1.3 Σκοπός της φορολογίας 

 Ο κυριότερος σκοπός τον οποίο εκπληρώνει η φορολογία, είναι ο ταµιευτικός. 

Η φορολογία γενικά, αποβλέπει στην εξασφάλιση των απαραίτητων δηµόσιων 

δαπανών, ικανών να καλύψουν τις δηµόσιες δαπάνες µαζί µε τις λοιπές πηγές εσόδων 

(επιχειρηµατική δραστηριότητα κ.λπ.). Εκτός του ταµιευτικού σκοπού, ανάλογα µε τη 

γενικότερη πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης µιας χώρας, µπορεί η φορολογία να 

εκπληρώνει κοινωνικούς σκοπούς όταν αποτελεί µέσο καταπολέµησης της 

οικονοµικής ανισότητας που διαµορφώνεται στις διάφορες κοινωνικές τάξεις.4 

 Σκοπός επίσης του φορολογικού συστήµατος είναι η δίκαιη συµµετοχή των 

φυσικών και κατ’ επέκταση των νοµικών προσώπων, στην κάλυψη των δηµοσίων 

βαρών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτείται ο προσδιορισµός του 

φορολογητέου εισοδήµατος και των συντελεστών φορολόγησης αυτού και η τήρηση 

                                                           
2 Θεοχαρόπουλος Λ., «Φορολογικό ∆ίκαιο», Γενικό Μέρος, Θεσσαλονίκη, 2002 
3 Αναστόπουλος Ι.∆. – Φορτσάκης Θ.Π., «Φορολογικό ∆ίκαιο», εκδ. Σακκούλα, Κοµοτηνή, 2003 
4 Αριστείδης Φλώρος, «Φορολογική Λογιστική – Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών 
Προσώπων – Λογιστική και Πρακτική Αντιµετώπιση», εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, Σεπτέµβριος 
2009 
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ορισµένων αρχών και διαδικασιών, έτσι ώστε το φορολογητέο εισόδηµα να 

προσδιορίζεται κατά ενιαίο και δίκαιο τρόπο για όλους.5 

 Στην Ελλάδα, ο προσδιορισµός του φορολογητέου εισοδήµατος και των 

συντελεστών φορολόγησής του, είναι έργο της σχετικής µε αυτό νοµοθεσίας, του 

«Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε) και η τήρηση των απαιτούµενων αρχών 

και διαδικασιών για το δίκαιο προσδιορισµό του, καθώς επίσης και έργο του «Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), έργο ιδιαίτερα σηµαντικό, λαµβανοµένων των 

ιδιαιτεροτήτων της σχέσης των Ελλήνων µε τη φοροδιαφυγή.6 

 

1.1.4 Γενικές αρχές της φορολογίας 

 Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα και γενικότερα κάθε κράτος, υιοθετούν 

τρόπους και µεθόδους, µε σκοπό να βρεθούν τα αναγκαία οικονοµικά µέσα για την 

πραγµατοποίηση των σκοπών τους. 

 Τα κράτη για να επιτύχουν και να ικανοποιήσουν τους κοινωνικούς και 

οικονοµικούς τους σκοπούς εφαρµόζουν διάφορους τρόπους και µεθόδους για την 

εξεύρεση των αναγκαίων οικονοµικών  µέσων. 

 Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα αναπτύσσουν δραστηριότητα για να 

επιτύχουν ιδιωτικούς σκοπούς. Το κράτος παράλληλα µε την άσκηση οικονοµικής 

πολιτικής επιδιώκει την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. 

 Ωστόσο, η αποκλειστική εκµετάλλευση κρατικών παραγωγικών πόρων από το 

ίδιο το κράτος, η συµµετοχή του σε διάφορες επιχειρήσεις ή η µονοπωλιακή 

εκµετάλλευση ορισµένων κλάδων της οικονοµίας, οι δανεισµοί, οι δωρεές, είναι τα 

συνηθέστερα µέσα εξεύρεσης οικονοµικών µέσων. Επειδή, όµως, τα πιο πάνω µέσα 

δεν επαρκούν για την κάλυψη των δηµόσιων χρηµατικών δαπανών, επιβάλλεται η 

κάλυψη αυτών µε αναγκαστική εισφορά της ιδιωτικής οικονοµίας. Η αναγκαστική 

εισφορά της ιδιωτικής οικονοµίας προς την δηµόσια υλοποιείται µε την επιβολή 

φόρων και επιβάλλεται µε κανόνες δικαίου, οι οποίοι συγκροτούν το Φορολογικό 

∆ίκαιο. Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι θεσπίστηκαν από την πολιτεία µε σκοπό την 

επιβολή των φόρων, είναι οι ακόλουθοι:7 

                                                           
5 www.e-boss.gr, Άρθρο «Ο ρόλος του ΚΒΣ στο φορολογικό σύστηµα και η αναγκαία αντικατάστασή 
του µε συναφείς διατάξεις», Ι.Ν. Σώρρος, 23.12.2011 
6
 www.e-boss.gr, Άρθρο «Ο ρόλος του ΚΒΣ στο φορολογικό σύστηµα και η αναγκαία αντικατάστασή 
του µε συναφείς διατάξεις», Ι.Ν. Σώρρος, 23.12.2011 
7
 Αριστείδης Φλώρος, «Φορολογική Λογιστική – Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών 
Προσώπων – Λογιστική και Πρακτική Αντιµετώπιση», εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, Σεπτέµβριος 
2009 
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1. Ο κανόνας της καθολικότητας του φόρου 

 Σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα, ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται σε όλους τους 

πολίτες χωρίς εξαιρέσεις, ακόµη και στους αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα. Η 

απαλλαγή από τη φορολογία των µικρών εισοδηµάτων δεν έρχεται σε αντίθεση µε 

τον κανόνα της καθολικότητας, επειδή η διαφορά των εσόδων από τη φορολόγηση 

των µικρών εισοδηµάτων σε σχέση µε τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου 

είναι πολύ µικρή, και επιπλέον, το ίδιο το κράτος µεταγενέστερα, ίσως χρειαζόταν να 

ενισχύσει οικονοµικά τους µικροεισοδηµατίες. 

 

2. Ο κανόνας της παραγωγικότητας του φόρου 

 Ο κανόνας αυτός εξυπηρετεί τον ταµιευτικό σκοπό της φορολογίας. Ο φόρος 

είναι παραγωγικός, εφόσον: 

• Το ποσοστό του δεν είναι υπερβολικό, ώστε να οδηγεί το φορολογούµενο σε 

φοροδιαφυγή. 

• ∆εν καθιερώνει απαλλαγές. 

• Επιδιώκεται η ταχύτερη βεβαίωση και είσπραξή του µε όσο γίνεται µικρότερα 

έξοδα. 

• Οι νόµοι είναι σαφείς και δεν µεταβάλλονται συχνά. 

 

3. Ο κανόνας τις απλότητας του φόρου 

 Κατά τον κανόνα αυτόν, η φορολογική νοµοθεσία πρέπει να είναι απλή και 

κατανοητή, να γίνεται συχνά κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων και να 

αποφεύγεται η περιπτωσιολογία. Έτσι, θα αποφεύγεται η σύγχυση και θα 

βελτιώνονται οι σχέσεις µεταξύ φορολογούµενων και φοροτεχνικών οργάνων. 

 ∆υστυχώς, όµως, το σηµερινό φορολογικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από την 

πολυπλοκότητα και την περιπτωσιολογία και αυτό οφείλεται στη νοοτροπία των 

εκάστοτε αρµοδίων του Υπουργείου Οικονοµικών.8 

 

 

 

 

                                                           
8
 Αριστείδης Φλώρος, «Φορολογική Λογιστική – Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών 
Προσώπων – Λογιστική και Πρακτική Αντιµετώπιση», εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, Σεπτέµβριος 
2009 
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4. Ο κανόνας της βεβαιότητας και της σταθερότητας 

 Εάν οι νόµοι είναι απλοί και κατανοητοί και δε µεταβάλλονται συχνά, τότε ο 

φορολογούµενος µπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων πόσο φόρο οφείλει στο 

∆ηµόσιο και πώς πρέπει να τον εξοφλήσει. 

 

5. Ο κανόνας της καταλληλότητας του φόρου 

 Π φόρος πρέπει να είναι κατάλληλος από άποψη χρόνου, τόπου και τρόπου 

πληρωµής. Ο χρόνος πληρωµής του φόρου πρέπει να είναι εκείνος που διευκολύνει 

το φορολογούµενο. Συνήθως, αυτό επιτυγχάνεται, εάν ο χρόνος πληρωµής συµπίπτει 

µε την πραγµατοποίηση του εισοδήµατος. 

 Σαν τόπος πληρωµής του φόρου πρέπει να καθορίζεται η κατοικία ή η 

διαµονή ή ο τόπος της επαγγελµατικής εγκατάστασης του φορολογούµενου. Από την 

άποψη του τρόπου πληρωµής θα πρέπει να παρέχεται στο φορολογούµενο κάθε 

δυνατή διευκόλυνση, όπως δόσεις κ.λπ. 

 

6. Ο κανόνας του ελάχιστου ορίου συντήρησης 

 Για κάθε φορολογούµενο υπάρχει ένα τµήµα του εισοδήµατός του που δεν 

πρέπει να υπάγεται στη φορολογία. Είναι εκείνο το τµήµα εισοδήµατος, το οποίο 

θεωρείται ότι καλύπτει τις απαραίτητες ανάγκες του ίδιου του φορολογούµενου και 

της οικογένειάς του. Το τµήµα αυτό λέγεται «ελάχιστο όριο συντήρησης». 

 

7. Ο κανόνας του διαφορισµού των εισοδηµάτων 

 Η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούµενου εξαρτάται και από την 

προέλευση του εισοδήµατός του. Για παράδειγµα, εκείνος που πραγµατοποιεί 

εισόδηµα από κεφάλαιο έχει µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα από εκείνον που 

αποκτά εισόδηµα από προσωπική εργασία, στην περίπτωση που και οι δύο αποκτούν 

το ίδιο ποσό εισοδήµατος. Εάν από του δύο αυτούς φορολογούµενους αφαιρεθεί το 

ίδιο ποσό εισοδήµατος για φόρο, τότε εκείνος που αποκτά το εισόδηµά του µε 

προσωπική εργασία θα αισθανθεί περισσότερο το φορολογικό βάρος από τον άλλον. 

Εποµένως, θα πρέπει να µην υπάρχει το ίδιο φορολογικό βάρος για όλα τα 

εισοδήµατα, αλλά να υπάρχει µεταξύ τους κάποια διάκριση.9 

                                                           
9
 Αριστείδης Φλώρος, «Φορολογική Λογιστική – Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών 
Προσώπων – Λογιστική και Πρακτική Αντιµετώπιση», εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, Σεπτέµβριος 
2009 
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8. Ο κανόνας αποφυγής της διπλής φορολογίας 

 ∆ιπλή φορολογία υπάρχει όταν το ίδιο πρόσωπο υποβάλλεται δύο φορές στον 

ίδιο φόρο και για το ίδιο αντικείµενο, ή µέσα στο ίδιο κράτος ή µεταξύ διαφόρων 

κρατών. 

 Το φορολογικό σύστηµα πρέπει να αποφεύγει την διπλή φορολόγηση, διότι 

αυτή οδηγεί σε φοροδιαφυγή, εξασθενεί την επιχειρηµατική προσπάθεια και 

δηµιουργεί φορολογικές ανισότητες. 

 Για την αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολόγησης υπάρχουν οι εξής 

µέθοδοι:10 

• Η µέθοδος της έκπτωσης του φόρου. Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, ο φόρος 

που καταβάλλεται σε ένα ξένο κράτος για εισόδηµα που φορολογείται και π.χ. από το 

ελληνικό κράτος, αφαιρείται από το φόρο που προκύπτει στην Ελλάδα µε βάση τη 

φορολογική νοµοθεσία. Τη µέθοδο αυτή ακολουθεί η ελληνική φορολογική 

νοµοθεσία µε τον ν.2238/94 περί φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων. 

• Η µέθοδος της εξαίρεσης ή της απαλλαγής. Κατά τη µέθοδο αυτή τα κράτη, 

στην επικράτεια των οποίων αποκτιούνται εισοδήµατα από πρόσωπα που είναι 

κάτοικοι άλλων κρατών, απαλλάσσουν τα πρόσωπα αυτά της φορολογίας ή 

φορολογούν µόνο εκείνα τα εισοδήµατα που προκύπτουν στην επικράτειά τους. 

• Η µέθοδος της διαίρεσης ή κατανοµής. Τα κράτη που ακολουθούν τη µέθοδο 

αυτή, χωρίζουν το εισόδηµα σε δύο µέρη. Το ένα µέρος φορολογείται από τη χώρα 

που κατοικεί ο φορολογούµενος και το άλλο από τη χώρα στην οποία αποκτάται το 

εισόδηµα. 

 

1.1.5 Αρχές φορολογικής δικαιοσύνης 

 Ένα βασικό πρόβληµα που απασχολεί τον κλάδο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής 

είναι η εξεύρεση τρόπου δίκαιης κατανοµής του φορολογικού βέρους µεταξύ των 

πολιτών. Στις δηµοκρατικά οργανωµένες κοινωνίες επικρατεί η άποψη ότι, δίκαιη 

θεωρείται η κατανοµή του φορολογικού βάρους όταν βρίσκεται σε αρµονία µε τις 

γενικώς παραδεκτές αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου περί κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Και συνήθως γίνεται αποδεκτό ότι, τέτοια είναι η κατανοµή του 

                                                           
10

 Αριστείδης Φλώρος, «Φορολογική Λογιστική – Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών 
Προσώπων – Λογιστική και Πρακτική Αντιµετώπιση», εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, Σεπτέµβριος 
2009 
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φορολογικού βάρους, όταν ανταποκρίνεται σε δύο βασικές αρχές: την αρχή της 

οριζόντιας φορολογικής ισότητας και την αρχή της κάθετης φορολογικής ισότητας.11 

 

Αρχή της οριζόντιας φορολογικής ισότητας 

 Η αρχή της οριζόντιας φορολογικής ισότητας ορίζει ότι, οι πολίτες που 

βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες θα πρέπει να έχουν την ίδια φορολογική 

µεταχείριση. 

 

Αρχή της κάθετης φορολογικής ισότητας 

 Η αρχή της κάθετης φορολογικής ισότητας ορίζει ότι, οι πολίτες που 

βρίσκονται κάτω από ανόµοιες συνθήκες θα πρέπει να έχουν διαφορετική 

φορολογική µεταχείριση. 

 

 Ωστόσο, τα κριτήρια που αναπτύσσονται για να χρησιµοποιηθούν για την 

δίκαιη κατανοµή του φορολογικού βάρους αναλύονται στις εξής θεωρίες: την θεωρία 

του ανταλλάγµατος και την θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας. 

 

Θεωρία του ανταλλάγµατος 

 Σύµφωνα µε την θεωρία του ανταλλάγµατος, οι πολίτες θα πρέπει να 

επιβαρύνονται µε το ίδιο φορολογικό βάρος, όταν απολαµβάνουν το ίδιο όφελος από 

τα δηµόσια αγαθά. Ταυτόχρονα, οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν διαφορετικό 

φορολογικό βάρος, όταν απολαµβάνουν διαφορετικό όφελος από τα δηµόσια αγαθά. 

 Η συγκεκριµένη θεωρία στηρίζεται στην αρχή της καταβολής ή στην 

ανταποδοτικότητα για την παροχή του κάθε δηµόσιου αγαθού ή υπηρεσίας, έτσι όπως 

συµβαίνει και µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θεωρείται ότι, το κράτος για την 

παραγωγή και παροχή δηµοσίων αγαθών θα πρέπει να λειτουργεί όπως η κάθε 

ιδιωτική επιχείρηση. ∆ηλαδή, για την κατανάλωση του κάθε δηµόσιου αγαθού οι 

πολίτες θα πρέπει να επιβαρύνονται µε µια αναλογική τιµή – φόροι, όπως συµβαίνει 

αντίστοιχα µε την κατανάλωση ιδιωτικών αγαθών. 

 Ωστόσο, οι υποστηρικτές της θεωρίας του ανταλλάγµατος θεωρούν ότι:12 

                                                           
11 www.tanea.gr, Άρθρο «Θέµατα και απαντήσεις για τον διαγωνισµό του υπουργείου οικονοµικών», 
14.7.2008  
12 www.ekdd.gr, Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Τελική Εργασία «Η 
κατανοµή του βάρους της άµεσης φορολογίας στην Ελλάδα, 1993-2003», Σιώζος Κωνσταντίνος, 
Αθήνα 2004 
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• «Η θεωρία αυτή ανταποκρίνεται καλύτερα στην έννοια της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, αφού για όλα τα αγαθά (ιδιωτικά και δηµόσια) θα πρέπει να 

καταβάλλεται µια τιµή. Απόκλιση από αυτήν την θέση οδηγεί σε αποκλίσεις από την 

κοινωνική δικαιοσύνη, διότι δεν µπορεί κάποιος να καταναλώσει αγαθά είτε δηµόσια, 

είτε ιδιωτικά χωρίς να πληρώσει. 

• Με την θεωρία αυτή ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές συνέπειες στα 

οικονοµικά κίνητρα. Κανένας δεν επιβαρύνεται χωρίς ανάλογο όφελος, ενώ η 

φορολογική επιβάρυνση χωρίς αντίστοιχες αντιπαροχές εξασθενεί τα οικονοµικά 

κίνητρα. 

• Παράγονται τα δηµόσια αγαθά τα οποία επιθυµούν οι πολίτες. Στην 

προκειµένη περίπτωση, η πολιτική εξουσία λαµβάνει υπόψη τις προτιµήσεις των 

πολιτών και µε βάση αυτές προσδιορίζει τις ποσότητες και τις κατηγορίες των 

δηµοσίων αγαθών που θα παραχθούν. Οι φόροι έχουν τον ρόλο των τιµών στην 

αγορά και δεν παράγονται δηµόσια αγαθά αυθαίρετα, αλλά αυτά που εξυπηρετούν 

τους πολίτες». 

 

 Αντιθέτως, οι πολέµιοι της θεωρίας του ανταλλάγµατος θεωρούν ότι 

υπάρχουν τα ακόλουθα σηµαντικά προβλήµατα που συνδέονται κυρίως µε τα 

δηµόσια αγαθά, όπως:13 

• «Είναι δύσκολη έως αδύνατη η τιµολόγηση των δηµοσίων αγαθών. Για πολλά 

δηµόσια αγαθά ισχύει η αρχή της αδιαιρετότητας και η αδυναµία αποκλεισµού, 

γεγονός που οδηγεί στην αδυναµία της αγοράς να τα παράγει και να τα τιµολογήσει. 

• Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι προτιµήσεις των πολιτών. Οι πολίτες, 

προκειµένου να µην επιβαρυνθούν για την παραγωγή των δηµοσίων αγαθών, δεν 

αποκαλύπτουν τις αληθινές τους προτιµήσεις, αφού ξέρουν ότι αυτά ούτως ή άλλως 

θα παραχθούν. 

• Προκαλούν αποκλίσεις από τους βασικούς σκοπούς του κοινωνικού κράτους. 

Με το σύγχρονο κράτος πρόνοιας παρέχονται δηµόσια αγαθά που χρησιµοποιούνται 

και από τις ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις, όπου σύµφωνα µε τους πολέµιους της 

θεωρίας του ανταλλάγµατος, οι οικονοµικά ασθενέστερες αυτές τάξεις θα 

επιβαρύνονται πολύ περισσότερο απ’ ότι οι οικονοµικά ανεξάρτητες τάξεις. Αυτό 

                                                           
13

 www.ekdd.gr, Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Τελική Εργασία «Η 
κατανοµή του βάρους της άµεσης φορολογίας στην Ελλάδα, 1993-2003», Σιώζος Κωνσταντίνος, 
Αθήνα 2004 
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οδηγεί σε αποκλίσεις από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, αφού θα πληρώνουν 

τα ίδια χρηµατικά ποσά, τόσο οι πλούσιοι πολίτες όσο και οι φτωχοί.   

 

 Παρά τα όποια προβλήµατα της θεωρίας του ανταλλάγµατος, υπάρχουν 

περιπτώσεις που αυτή µπορεί να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά. Για τα δηµόσια αγαθά 

που είναι ιδιαίτερα δύσκολη η τιµολόγησή τους, η θεωρία του ανταλλάγµατος δεν 

µπορεί να εφαρµοστεί (π.χ. εθνική άµυνα). Αυτά είναι τα «καθαρά δηµόσια αγαθά». 

Υπάρχουν όµως πολλά αγαθά, τα επονοµαζόµενα «ηµιδηµόσια», για τα οποία 

ισχύουν στοιχεία της ιδιωτικής οικονοµίας και µπορούν να πωληθούν έναντι κάποιας 

τιµής (π.χ. παιδεία, υγεία)». 

 Σε περίπτωση που επιλεγεί η θεωρία του ανταλλάγµατος, τότε υπάρχουν οι 

εξής τρόποι τιµολόγησης:14 

• Η είσπραξη τέλους (π.χ. ταχυδροµικά τέλη). 

• Η είσπραξη τιµής για τα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχει το κράτος (π.χ. 

τιµολόγια ∆ΕΚΟ). 

• Η είσπραξη ανταποδοτικού φόρου (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές). 

 Όποια µέθοδος επιλεγεί, εξαρτάται από την φύση των κρατικών υπηρεσιών, 

αλλά και τις δυσχέρειες και τα κόστη είσπραξης. 

 

Θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας 

 Οι βασικές αρχές που διέπουν την θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας είναι 

οι ακόλουθες:15 

• Ίση φορολογική επιβάρυνση αυτών που διαθέτουν ίδια φοροδοτική 

ικανότητα. 

• ∆ιαφορετική επιβάρυνση αυτών που διαθέτουν διαφορετική φοροδοτική 

ικανότητα. 

 

                                                           
14

 www.ekdd.gr, Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Τελική Εργασία «Η 
κατανοµή του βάρους της άµεσης φορολογίας στην Ελλάδα, 1993-2003», Σιώζος Κωνσταντίνος, 
Αθήνα 2004 
15

 www.ekdd.gr, Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Τελική Εργασία «Η 
κατανοµή του βάρους της άµεσης φορολογίας στην Ελλάδα, 1993-2003», Σιώζος Κωνσταντίνος, 
Αθήνα 2004 
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 Η θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας έχει το πλεονέκτηµα ότι επιδέχεται 

πρακτικής εφαρµογής και αφού επιλεγεί ο δείκτης φοροδοτικής ικανότητας µπορεί να 

εφαρµοστεί. 

 

 Αντίθετα, για τους επικριτές της, αυτή παρουσιάζει τα εξής µειονεκτήµατα:16 

• Οι φόροι δεν συνδέονται άµεσα µε τις δηµόσιες δαπάνες. Αγνοείται το τι και 

πόσο θα παραχθεί από τα δηµόσια αγαθά, αλλά και οι πολίτες δεν γνωρίζουν ποιο 

ακριβώς δηµόσιο αγαθό χρηµατοδοτήθηκε µε τους φόρους που πλήρωσαν. 

• Η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας µπορεί να εξασθενήσει τα οικονοµικά 

κίνητρα. Αυτοί που είναι περισσότερο ικανοί ή έχουν κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις ή 

ταλέντα επιβαρύνονται και περισσότερο. 

 

1.1.6 Υποχρέωση επιβολής της φορολογίας 

 Η φορολογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Τα 

κρατικά έσοδα µέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων (πολιτών) 

και των νοµικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη οικονοµία την σηµαντικότερη 

πηγή των δηµοσίων εσόδων. Ο αντικειµενικός σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός. 

 Αφενός µεν η χρηµατοδότηση των κρατικών δαπανών, κατά την 

δηµοσιονοµική πολιτική, αφετέρου η ενίσχυση ή σταθεροποίηση της οικονοµικής 

ανάπτυξης, που αφορά την οικονοµία γενικότερα, και τέλος η ανακατανοµή του 

πλούτου που αφορά την κοινωνική οικονοµία για άµβλυνση των ανισοτήτων. 

 Η εισοδηµατική πολιτική (το κόστος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου) 

στηρίζεται ακριβώς στους πόρους που αποκοµίζει το κράτος µε τη φορολογική 

πολιτική που αποφασίζει να εφαρµόσει. Οι υποχρεωτικές λοιπόν εισφορές 

ονοµάζονται συνήθως φόροι. 

 Γενικότερα, η φορολογία αποτελεί µια σηµαντική δραστηριότητα των 

δηµόσιων φορέων σε όλες τις χώρες του κόσµου, και ιδιαίτερα στις περισσότερο 

ανεπτυγµένες, αφού εξασφαλίζει συνήθως περισσότερο από το 90% των εσόδων 

τους. 

                                                           
16

 www.ekdd.gr, Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Τελική Εργασία «Η 
κατανοµή του βάρους της άµεσης φορολογίας στην Ελλάδα, 1993-2003», Σιώζος Κωνσταντίνος, 
Αθήνα 2004 



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΚΦΕ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

 

Μαυροειδή ∆ήµητρα – Φαλκωνάκη Λαµπρινή Σελίδα 18 
 

 Οι φόροι διακρίνονται σε δύο µέρη, ανάλογα µε το συσχετισµό τους µε το 

εισόδηµα του φορολογούµενου. Συγκεκριµένα, διακρίνονται στους άµεσους και τους 

έµµεσου φόρους.17 

• Η άµεση φορολόγηση είναι η καταβολή των εισφορών άµεσα από τους 

πολίτες προς το κράτος. Είναι ο πιο καθιερωµένος τρόπος φορολόγησης των φυσικών 

και των νοµικών προσώπων. Η άµεση φορολόγηση είναι αξιοκρατική, διότι µπορεί να 

γίνει διάκριση των προσώπων µε εισοδηµατικές τάξεις και να καθοριστεί ανάλογα το 

ύψος του φορολογικού βάρους. 

• Η έµµεση φορολόγηση είναι η καταβολή των εισφορών, η οποία γίνεται µε µη 

άµεσο τρόπο. Στηρίζεται στο σκεπτικό άντλησης εσόδων σε περιπτώσεις που δεν 

είναι αυτό εφικτό ή εύκολο µέσω των κλιµάκων της άµεσης. Παράδειγµα έµµεσης 

φορολόγησης αποτελούν ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α), ο Φόρος 

Μεταβίβασης Ακινήτων και άλλοι. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
17 www.el.wikipedia.org, «Φορολογία»  
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Ενότητα 1.2 Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και ο ν.4024/2011 

 
1.2.1 Οικονοµική κρίση στην Ελλάδα 

 Σήµερα η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια βαθιά οικονοµική ύφεση. 

Αυτό που άρχισε στις ΗΠΑ ως χρηµατοοικονοµική κρίση το 2007 οδήγησε σε µια 

παγκόσµια ύφεση που απειλεί τώρα πολλές υπερχρεωµένες χώρες στην Ευρώπη. 18 

 Η ελληνική οικονοµία εισήλθε σε τροχιά ύφεσης το 2009, ως αποτέλεσµα της 

εξάντλησης της δυναµικής των εγχώριων παραγόντων που τροφοδοτούσαν την 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και της επιδείνωσης του διεθνούς µακροοικονοµικού 

περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, την τετραετία, επεκτατικές δηµοσιονοµικές πολιτικές 

και ιδιαίτερα η υπερβολική αύξηση των δαπανών του ∆ηµοσίου τοµέα, είχαν ως 

αποτέλεσµα το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας. Η διεθνής χρηµατοπιστωτική 

κρίση, η οποία αφενός οδήγησε σε περιορισµό της ρευστότητας και αφετέρου φώτισε 

κάθε προβληµατική πλευρά της παγκόσµιας οικονοµίας, εξάλειψε τη δυνατότητα της 

χώρας να χρηµατοδοτεί µε φθηνούς πόρους το υφιστάµενο αναπτυξιακό πρότυπο, µε 

την υπερβολική εξάρτησή του από την κατανάλωση. Το ελληνικό πολιτικό και 

οικονοµικό σύστηµα, αλλά και η ελληνική κοινωνία, ήρθαν έτσι ξαφνικά αντιµέτωποι 

µε το κόστος των επιλογών τους, που συνοψίζονται στην επικράτηση αξιών και 

νοοτροπίας εύκολου πλουτισµού, καταναλωτισµού, επιλεκτικής εφαρµογής νόµων 

και θεσµών, συνδιαλλαγής και πελατειακών σχέσεων, καθώς και στην αλόγιστη 

επέκταση του δηµόσιου τοµέα, η οποία διευκόλυνε και στήριξε όλα τα προηγούµενα. 

 Η πολύπλευρη εποµένως κρίση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονοµία, 

δεν είναι απλώς µια οικονοµική κρίση ή κρίση ρευστότητας, αλλά αφορά συνολικά το 

σύστηµα αξιών και αντιλήψεων της ελληνικής κοινωνίας και το πρότυπο ύπαρξης 

που υιοθετήθηκε. Η κρίση είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσµα µιας µακράς περιόδου 

διαρθρωτικών αδυναµιών και συστηµατικών υστερήσεων, οι οποίες δεν 

αντιµετωπίστηκαν όταν οι εξελίξεις στη διεθνή και την ελληνική οικονοµία ήταν 

ευνοϊκές και το κόστος των προσαρµογών σηµαντικά µικρότερο.19 

 Ωστόσο, παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις από πολλές πλευρές ότι η πορεία 

που ακολουθούσε η Ελλάδα θα οδηγούσε µε βεβαιότητα σε αδιέξοδο, οι κυβερνήσεις 

των τελευταίων ετών, αν και αναγνώριζαν στη ρητορική τους τη σοβαρότητα του 

                                                           
18 www.tovima.gr, Άρθρο «Οικονοµική κρίση στην Ελλάδα: πώς οι αποτυχηµένες νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές εφαρµόζονται στην Ευρώπη», Κεσίδου Έφη, 13.2.2012 
19 www.iobe.gr, Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, «Η Ελληνική Οικονοµία 2/10», Αρ. 
Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 
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προβλήµατος, όχι µόνο επέδειξαν διστακτικότητα στην εφαρµογή ενός προγράµµατος 

ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονοµίας, αλλά συνέχισαν πολιτικές που επέτειναν 

περαιτέρω το πρόβληµα. Το πολιτικό κόστος ή και η αδυναµία διαβούλευσης µε τις 

«θιγόµενες» οµάδες συµφερόντων για εξεύρεση της χρυσής τοµής σε διάφορα πεδία 

πολιτικής, καθυστέρησαν ή ακύρωσαν τις σχετικές µεταρρυθµίσεις. Ως αποτέλεσµα, 

τα προβλήµατα σήµερα έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις και απειλούν άµεσα την 

ελληνική οικονοµία αλλά και την κοινωνική συνοχή. Οι διαρθρωτικές καχεξίες δεν 

επιδέχονται πλέον ευκαιριακή αντιµετώπιση ή αναβολή. Η προώθηση 

µεταρρυθµίσεων είναι αναγκαία για τη στήριξη της αναπτυξιακής οικονοµικής 

πολιτικής, διευκολύνοντας έτσι και το δύσκολο εγχείρηµα της δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής.  

 

1.2.2 Η αναγκαιότητα του µνηµονίου 

 Η διεθνής οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση έφερε στο προσκήνιο τα 

προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, η οξύτητα των οποίων κλόνισε την 

εµπιστοσύνη των διεθνών αγορών, οδηγώντας σε συνεχείς υποβαθµίσεις της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και σε αύξηση των επιτοκίων δανεισµού. 

 Οι τεχνικές πλευρές της κρίσης, και ως ένα βαθµό οι αιτίες που κλόνισαν την 

εµπιστοσύνη των αγορών, µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:20 

• Μεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα και χρέος, ως αποτέλεσµα της ταχείας 

αύξησης των δαπανών και του µεγέθους του δηµοσίου τοµέα. 

• Χαµηλό ποσοστό εγχώριας αποταµίευσης και εποµένως υπερβολική εξάρτηση 

από το διεθνή δανεισµό. 

• Χαµηλή ανταγωνιστικότητα που οφείλεται κυρίως στο εσωστρεφές πρότυπο 

ανάπτυξης και τις παραχωρηµένες δοµές στις αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, στις 

οποίες κυριαρχεί ο κρατικός παρεµβατισµός. 

• Απώλεια αξιοπιστίας ως προς τα στατιστικά µεγέθη της οικονοµίας. 

• Περιορισµένη διάθεση του πολιτικού συστήµατος για µεταρρυθµίσεις που θα 

ενίσχυαν τις δυνατότητες του ελληνικού παραγωγικού συστήµατος να δηµιουργήσει 

ανάπτυξη και πλούτο. 
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 Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα έχει την τύχη να βρίσκεται κάτω από το 

«πέπλο προστασίας» της Ευρωζώνης. Όµως, µε τη δηµοσιονοµική κρίση να 

εξαπλώνεται στις περισσότερες χώρες του ευρώ, η κοινοτική αλληλεγγύη δεν θα 

µπορούσε να υλοποιηθεί και να µεταφραστεί σε έναν µηχανισµό στήριξης µε άµεσα 

διαθέσιµους πόρους, χωρίς την υιοθέτηση από τη χώρα ενός µεσοπρόθεσµου 

προγράµµατος ανασυγκρότησης της οικονοµίας, το οποίο θα απέβλεπε στη 

δηµοσιονοµική εξυγίανση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

 Την τεχνογνωσία για την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος προσέφεραν το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η λεγόµενη «τρόικα», οι οποίοι κατάρτισαν το σχετικό 

πρόγραµµα, διαθέτοντας παράλληλα ένα ποσό της τάξης των 110 δις. ευρώ (80 από 

την Ευρωζώνη, 30 από το ∆ΝΤ) προκειµένου η Ελλάδα να καλύψει τις 

µεσοπρόθεσµες δανειακές της ανάγκες. Προϋπόθεση όµως, για την εκταµίευση των 

πόρων είναι η ικανοποίηση των όρων του «Μνηµονίου Οικονοµικής και 

Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής», το οποίο συντάχθηκε από κοινού, µεταξύ της 

ελληνικής κυβέρνησης και των τριών οργανισµών, και αποτελεί ήδη νόµο της 

ελληνικής δηµοκρατίας. 

 Με την ελληνική κυβέρνηση να συντάσσει συνεχώς νέους νόµους –µέσα 

στους οποίους είναι και ο νόµος 4024/2011-  και διατάξεις, η συµφωνία αυτή έχει δύο 

βασικούς στόχους:21 

1. Να αντιµετωπίσει τον άµεσο, ορατό κίνδυνο χρεοκοπίας και να επιτρέψει τη 

συνέχιση της χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας. 

2. Να θέσει σε εφαρµογή ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα αλλαγών που θα 

θεραπεύσει τις αιτίες των δύο σοβαρότερων σηµερινών προβληµάτων, δηλαδή το 

δηµοσιονοµικό και το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας, και θα επιτρέψει την 

ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας. 

 

 Ωστόσο, παρ’ όλο που η ελληνική κυβέρνηση δείχνει να προσπαθεί για την 

µείωση του δηµοσίου χρέους και την αποµάκρυνση της χώρας από την κατάσταση 

ύφεσης που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, το νέο φορολογικό σύστηµα που έχει 

υιοθετήσει φαίνεται ότι δεν είναι το πιο αντιπροσωπευτικό. Από πολλούς υπάρχει η 

άποψη ότι είναι πολύπλοκο και άδικο. 
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1.2.3 Νοµιµότητα του νόµου 4024/2011 

 Η Ελλάδα σήµερα βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, µε κίνδυνο να 

περιθωριοποιηθεί. Τα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει η κυβέρνηση είναι 

πολλά και η διαχείρισή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη.22 Με βάση τις υποδείξεις των 

δανειστών της, η χώρα προέβει σε σηµαντικές αλλαγές σχετικά µε τον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος, δηµιουργήθηκαν νέες διατάξεις και επανεξετάστηκαν οι 

παλιοί νόµοι. Σκοπός αυτών των αλλαγών –σύµφωνα µε την κυβέρνηση- είναι η 

σταδιακή µείωση του ελλείµµατος, η αναπροσαρµογή του χρέους και 

µακροπρόθεσµα η αποµάκρυνση της χώρας από εκδοχή πτώχευσης. 

 Ωστόσο, όλες αυτές οι αλλαγές της φορολογίας εισοδήµατος έχουν πλήξει 

σηµαντικά τους έλληνες φορολογούµενους από πολλές απόψεις. Αρχικά, η νέα 

φορολογική κλίµακα θίγει κυρίως τους χαµηλόµισθους, τα µεσαία εισοδήµατα, τους 

τρίτεκνους και πολύτεκνους που κλίνονται να πληρώσουν φόρους υψηλότερους το 

2012 έως και κατά 900 ευρώ ετησίως. Η νέα φορολογική κλίµακα εφαρµόζεται 

αναδροµικά για τα εισοδήµατα του 2011. 

 Σύµφωνα µε αρµόδια στελέχη, εκτιµάται ότι θα επιχειρήσει να φέρει στα 

κρατικά ταµεία περίπου 1 δις. ευρώ περισσότερα έσοδα. Ακόµη, 1 δις ευρώ θα 

προέλθουν από την οριζόντια περικοπή των φοροαπαλλαγών η οποία, σύµφωνα µε τα 

ίδια στελέχη, δεν είναι εξαντλητική –πράγµα που σηµαίνει ότι στο µέλλον, ίσως να 

εφαρµοστούν και άλλες περικοπές.23 

 Με τη νέα φορολογική κλίµακα θα κληθούν να πληρώσουν φόρο ακόµη και 

όσοι διαβιούν µε εισοδήµατα κατώτερα του ορίου φτώχειας. Συγκεκριµένα, το 

αφορολόγητο περιορίστηκε από τις 12.000 ευρώ που ήταν το 2011 στις 8.000 ευρώ 

µε την εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος στήριξης. Εν συνεχεία,  µε την 

εφαρµογή του Ν.4024/11, το αφορολόγητο ποσό µειώθηκε ακόµη περισσότερο και 

πήγε στα 5.000 ευρώ, µε εξαίρεση τους νέους έως 30 ετών και τους συνταξιούχους 

άνω των 65 ετών, που αυξάνεται στις 9.000 ευρώ. Έτσι, ενώ το 2011 δεν πλήρωσαν 

φόρους όσοι είχαν εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ, πλέον ο φόρος που τους αναλογεί 

φτάνει τα 700 ευρώ. 

                                                           
22

 www.tovima.gr, Άρθρο «Ανάλγητη και άδικη για τα χαµηλά ειλικρινή εισοδήµατα η οριζόντια 
εφαρµογή των τεκµηρίων», Γεώργιος Κρανάς, 6.3.2012 
23 www.leftlab.gr, Επιτροπή µελετών και τεκµηρίωσης, «Ανάλυση και κριτική στο άρθρο 38 του 
νοµοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις»», Άγγελος Κούρος, 10.10.2011 



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΚΦΕ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

 

Μαυροειδή ∆ήµητρα – Φαλκωνάκη Λαµπρινή Σελίδα 23 
 

 Επίσης, η πρόσθετη επιβάρυνση είναι και αυτή οριζόντια. Πλήττει σχεδόν το 

ίδιο τους φτωχούς και τους «µεσαίους» και λιγότερο τους πλουσίους. Για 

παράδειγµα, η µέγιστη επιβάρυνση µε τη νέα κλίµακα υπάρχει σε όσους δηλώσουν 

εισόδηµα 32.000 ευρώ (900 ευρώ επιπλέον φόρος). Για εισοδήµατα από 40.000 ευρώ 

και πάνω, όµως, η επιβάρυνση δεν ξεπερνά τα 820 ευρώ. 

 Όσο για τους πραγµατικά φτωχούς, όποιος δηλώσει 6.000 ευρώ και δεν έχει 

παιδιά πληρώνει φόρο 100 ευρώ και όποιος δηλώνει 7.000 ευρώ πρέπει να 

καταβάλλει στην εφορία 200 ευρώ. Όµως, ακόµη και στους οικογενειάρχες οι αδικίες 

είναι µεγάλες. Το αφορολόγητο που «χτίζει» κάποιος µε τα παιδιά του γκρεµίζεται. 

Αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για το πρώτο και δεύτερο τέκνο (όπως και πριν), αλλά 

µόνο κατά 3.000 ευρώ για κάθε επόµενο τέκνο. Έτσι, ενώ µε βάση το προηγούµενο 

καθεστώς ένα τρίτεκνος είχε αύξηση αφορολόγητου κατά 12.500 ευρώ. Τώρα έχει 

µόνο 7.000 ευρώ. Πλέον, για εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ θα φορολογείται, ενώ 

µε τα προηγούµενα δεδοµένα είχε αφορολόγητο 20.500 ευρώ. 

 Εκτός από την αλλαγή της κλίµακας φορολογίας εισοδήµατος, σύµφωνα µε 

τον νόµο 4024/2011 καταργείται όλο το άρθρο 8 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος, δηλαδή καταργούνται πλήρως οι εναποµείνασες εκπτώσεις δαπανών 

από το εισόδηµα και όλες οι εκπτώσεις θα γίνονται από τον φόρο µε ποσοστό 10%. 

Αυτό σηµαίνει ότι από τις ελάχιστες δαπάνες που πλέον έχουν αποµείνει προς 

αναγνώριση θα υπολογίζεται µια έκπτωση από το φόρο µε 10%, ενώ στο παρελθόν η 

έκπτωση από το εισόδηµα σήµαινε µεγαλύτερη µείωση φόρου. ∆ηλαδή, εάν κάποιος 

το 2010 είχε εισόδηµα 24.000 ευρώ και ιατρικές δαπάνες 2.000 ευρώ, η έκπτωση από 

το εισόδηµα σήµαινε ότι µείωνε το εισόδηµά του κατά 2.000 ευρώ και έφτανε σε 

εισόδηµα 22.000 ευρώ και άρα θα πλήρωνε φόρο 2.160 ευρώ (σύµφωνα µε την 

κλίµακα του 2011). Με τα ίδια δεδοµένα τώρα και την έκπτωση από το φόρο 10% 

των 2.000 της ιατρικής δαπάνης, το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα είναι 24.000 και 

ο αρχικός φόρος 2.700 από τον οποίο αφαιρείται το 10% των 2.000 ευρώ, δηλαδή 

αφαιρούνται 200 ευρώ, κι έτσι ο τελικός οφειλόµενος φόρος είναι 2.500 ευρώ. Άρα, η 

επιβάρυνση είναι 340 ευρώ περισσότερος φόρος µόνο από την αλλαγή αυτή.24 

 Επιπλέον, από το νέο φορολογικό σύστηµα επιβαρύνονται ακόµα και οι 

ανάπηροι. Με όσα ίσχυαν µε την κλίµακα και τις διατάξεις του 2010 (µε ότι δηλαδή 
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φορολογήθηκε το 2011), οι ανάπηροι είχαν το γενικό αφορολόγητο των 12.000 ευρώ 

και ειδική έκπτωση από το εισόδηµα 2.400 ευρώ, άρα ήταν αφορολόγητοι µέχρι το 

ποσό των 14.400 ευρώ. Με την νέα κλίµακα των 9.000 ευρώ (για τους νέους κάτων 

των 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και για τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες) και την ειδική αύξηση κατά 2.000 ευρώ για τους ανάπηρους, το 

αφορολόγητο όριό τους είναι πλέον 11.000 ευρώ που σηµαίνει ότι, σε σύγκριση µε το 

2011 θα καταβάλλουν φόρο µέχρι το ύψος των 14.400 ευρώ, δηλαδή θα πληρώσουν 

παραπάνω φόρο 460 ευρώ µόνο για τια αλλαγές που αφορούν το αφορολόγητό τους 

όριο. 

 Γενικότερα, η έννοια του αφορολόγητου δεν ισχύει πια όπως παλαιότερα. Με 

την νέα κλίµακα, το Υπουργείο Οικονοµικών εξοµοιώνει όλους τους 

φορολογούµενους µε φοροφυγάδες. Το θέµα όµως είναι ότι οι µισθωτοί, σε αντίθεση 

µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες που παραδοσιακά προέβαιναν σε εκτεταµένη 

φοροδιαφυγή, δεν µπορούν να αποκρύψουν τα εισοδήµατά τους, άρα η µείωση του 

αφορολόγητου σηµαίνει καθαρή επιβάρυνση κατά 700 ευρώ σε σύγκριση µε το 2011. 

 Επίσης, η νέα κλίµακα αντικρούει πλήρως και την λογική των αντικειµενικών 

δαπανών διαβίωσης που, θεωρητικά, θέλουν να προσδιορίσουν το εισόδηµα των 

φορολογουµένων στα πραγµατικά του όρια, δηλαδή να παρακάµψουν την απόκρυψη 

εισοδηµάτων. Η ταυτόχρονη εφαρµογή και του χαµηλού αφορολόγητου και των 

αντικειµενικών δαπανών διαβίωσης δείχνει ότι, η φορολογική πολιτική πλέον δεν 

υπακούει σε καµία λογική, παρά µόνο στην εισπρακτική λογική. Τα φορολογικά 

νοµοσχέδια όµως, σε µια πραγµατική δηµοκρατία, µπορεί να έχουν πάντα ένα 

εισπρακτικό αποτέλεσµα, αλλά δεν πρέπει να έχουν και εισπρακτική λογική.25 

 

1.2.4 Η φιλοσοφία ενός δίκαιου φορολογικού συστήµατος 

 Στα σύγχρονα κράτη, η φορολογία αποτελεί εργαλείο που συµβάλλει στην 

ανάπτυξη, την αναδιανοµή των εισοδηµάτων αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής. Κυρίως όµως, συνιστά ένα µηχανισµό, ο οποίος εξασφαλίζει στην Πολιτεία 

τους πόρους εκείνους που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία της. Παρά την 

αρνητική έννοια που λαµβάνει πολλές φορές, η φορολογία µπορεί να λειτουργήσει η 
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ίδια ως κίνητρο για ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας, προσδίδοντας συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα σε τοµείς της οικονοµίας. 

 Με βάση την πρακτική που επικρατεί στα κράτη του δυτικού κόσµου, οι 

φόροι διακρίνονται σε άµεσους και έµµεσους. Η διάκριση των φόρων µέσω του 

κατάλληλου µείγµατος, επιτρέπει την πραγµάτωση της κυβερνητικής πολιτικής σε 

αναλογία πάντα µε τους πραγµατικούς της στόχους (υφεσιακός κύκλος, επίπεδο 

τιµών, επίπεδο εισοδηµάτων). 

 Ένα σύγχρονο φορολογικό σύστηµα πρέπει να διέπεται από αρχές, οι οποίες 

θα το καταστήσουν βιώσιµο και κυρίως παραγωγικό. Πιο συγκεκριµένα, µερικές από 

τις κρίσιµες έννοιες που πρέπει να περιλαµβάνονται στη φιλοσοφία κάθε 

ορθολογικού φορολογικού συστήµατος, είναι οι ακόλουθες:26 

• ∆ιαφάνεια 

• Ουδετερότητα 

• Ευρύτητα της φορολογικής βάσης\απλότητα\σταθερότητα\λειτουργικότητα 

• Στόχευση στην ανάπτυξη 

• Ισορροπία των φόρων 

• Οριζόντια και κάθετη φορολογική ισότητα 

• Νοµιµότητα 

 

 Η Ελλάδα σήµερα βρίσκεται στη δίνη της οικονοµικής κρίσης εγκλωβισµένη 

στα αδιέξοδα των όρων του Μνηµονίου και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Οι δαπάνες του δηµοσίου τοµέα συνεχίζουν να είναι 

ιδιαίτερα υψηλές, αν κριθούν µε βάση την αποτελεσµατικότητα των κρατικών 

φορέων και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες, το οποίο απέχει 

σηµαντικά από τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Οι οριζόντιες περικοπές στα εισοδήµατα –

ανεξαρτήτως κλάδου- έχουν οδηγήσει σε συνθήκες ασφυξίας την αγορά, µε 

αποτέλεσµα οι επιχειρηµατίες να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 

τους. Ταυτόχρονα, το κράτος µεταβάλλει συνεχώς το φορολογικό καθεστώς, το κάνει 

όλο και πιο πολύπλοκο αυξάνοντας παράλληλα τους φορολογικούς συντελεστές. 

 Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που προκαλεί η σηµερινή οικονοµική 

κατάσταση έχουν φτάσει στο ναδίρ την επιχειρηµατικότητα, πλήττοντας δε ιδιαίτερα 

το «νεανικό επιχειρείν». 
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 Είναι λοιπόν αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, µια πολιτική που θα ενισχύσει την 

οικονοµική ανάπτυξη, θα τονώσει την απασχόληση, θα δώσει κίνητρα σε επενδύσεις 

µειώνοντας παράλληλα την ανεργία και εξαλείφοντας το έλλειµµα και περιορίζοντας 

το χρέος. Είναι σηµαντικό λοιπόν να δηµιουργηθεί ένα νέο µείγµα οικονοµικής 

πολιτικής, το οποίο θα τονώσει την αγορά και θα δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις.27 Οι 

βασικοί λοιπόν θεµέλιοι στόχοι µιας νέα φορολογικής νοµοθεσίας είναι οι 

ακόλουθοι:28 

• Θέσπιση σταθερού φορολογικού συστήµατος τουλάχιστον για µια πενταετία 

µε απλούς και ξεκάθαρους κανόνες, χωρίς εξαιρέσεις. 

• Κλιµακωτή φορολογία, διότι ο ενιαίος συντελεστής είναι άδικος για τους 

κοινωνικά ασθενέστερους. Η ανώτατη φορολογική επιβάρυνση µαζί µε τις 

ασφαλιστικές εισφορές δεν πρέπει να ξεπερνά σε καµία περίπτωση το ένα τρίτο 

(33%) του εισοδήµατος. Λόγω της έκτακτης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η 

Ελλάδα, ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί παράλληλα µε την καταπολέµηση της 

φοροδιαφυγής. 

• ∆εν θα υπάρχουν αυτοτελώς φορολογούµενα εισοδήµατα, αλλά όσα 

εντάσσονται στην φορολογική κλίµακα. 

• Κατάργηση χαρτοσήµων, φόρων υπέρ τρίτων, συγχώνευση φόρων των 

ακινήτων σε έναν µε χαµηλό συντελεστή και κοινωνικά κριτήρια. 

• Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων από πολίτες και επιχειρήσεις 

και όλες οι συναλλαγές µε την εφορία θα γίνονται µέσω τραπεζών (πληρωµές, 

επιστροφές φόρων). 

• Το σύνολο των φόρων θα υπολογίζεται µία φορά, κατά την υποβολή της 

ετήσιας δήλωσης και δεν θα υπάρχουν ξεχωριστά ειδοποιητήρια για αυτοκίνητα, 

ακίνητα κ.λπ. Έτσι, θα αποδεσµευτούν υπάλληλοι που θα διατεθούν στους ελέγχους 

και θα εξοικονοµηθούν πολλές εργατοώρες των πολιτών που αναγκάζονται να 

επισκέπτονται συχνά τις εφορίες. 

• Μεγαλύτερο αφορολόγητο για ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, όπως 

πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι κ.λπ. 

• Αποτελεσµατική φορολόγηση του αδήλωτου κεφαλαίου µέσω της 

ηλεκτρονικής διασύνδεσης του συνόλου της περιουσίας των πολιτών (ακίνητα, 

                                                           
27

 www.plironodikaia.gr, Άρθρο «Η Φιλοσοφία», 5.7.2012 
28 www.protovoulia-politon.gr, Πρωτοβουλία Πολιτών, Άρθρο «∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα» 
Οι παραπάνω στόχοι είναι οι απόψεις των πολιτών σχετικά µε ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα. 



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΚΦΕ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

 

Μαυροειδή ∆ήµητρα – Φαλκωνάκη Λαµπρινή Σελίδα 27 
 

καταθέσεις, µετοχές) µε τις φορολογικές δηλώσεις. Όσο εισόδηµα δεν δικαιολογείται 

θα φορολογείται. Η διαδικασία θα αρχίσει από πολιτικούς και δηµόσιους λειτουργούς 

σε ευαίσθητους τοµείς. 

• ∆ηµιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήµατος, µέσω του οποίου θα 

ενηµερώνεται η εφορία για κάθε οφειλή πολιτών και επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε 

δηµόσια υπηρεσία. 

• Φορολόγηση των κερδοσκοπικών κεφαλαίων που εισέρχονται στη χώρα µε 

συντελεστή 30%, καθώς και αυξηµένη φορολόγηση των ακινήτων που κατέχουν off 

shore εταιρίες. 

• Ο ΦΠΑ θα είναι ο µοναδικός έµµεσος φόρος και η είσπραξή του θα 

επιτυγχάνεται στο σύνολό του, µέσω της υποχρεωτικής online διασύνδεσης των 

επιχειρήσεων, που εκδίδουν τιµολόγια και αποδείξεις, µε την εφορία. Έτσι, θα µπορεί 

να γίνει σηµαντική µείωση ΦΠΑ σε όρια (16-17%) που συµβάλλουν στην ανάπτυξη. 

• Ενιαίος χαµηλός φόρος 15% στις επιχειρήσεις, µε προϋπόθεση την έγκαιρη 

καταβολή µισθών, ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και σεβασµό στην 

περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

• Εξάλειψη του παραεµπορίου. 

• Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

• Ακύρωση οποιασδήποτε δυνατότητας του εφόρου να καθορίζει πρόστιµα 

κατά το δοκούν. 

• Εκλογίκευση των προσαυξήσεων και των προστίµων. 

• Ενιαία φορολόγηση πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης και καθορισµός 

επιδόµατος θέρµανσης ανάλογα µε την περιοχή και την οικογενειακή κατάσταση, 

ώστε να εκλείψει το λαθρεµπόριο. 

• Η φορολογική δήλωση θα θεωρείται αληθής από την εφορία και θα γίνεται 

δειγµατοληπτικός έλεγχος µε αντικειµενικά κριτήρια σε πολίτες και επιχειρήσεις. οι 

σοβαρές παραβάσεις θα οδηγούν σε ταχεία κατάσχεση περιουσιών και αναστολή 

λειτουργίας επιχειρήσεων.29 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2238/94 ΜΕ ΤΟΝ Ν.4024/11 

 

Ενότητα 2.1 Ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. µε βάση τον ν.2238/94 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο, ακολουθεί η ανάλυση των άρθρων του πρώτου 

τµήµατος του νόµου 2238/94 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», ο 

οποίος δηµοσιεύθηκε την 19.9.1994. Το πρώτο τµήµα του νόµου µε τίτλο 

«Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων» περιλαµβάνει δέκα άρθρα. Τα πρώτα 

εφτά άρθρα του παρόντος νόµο δεν υπέστησαν αλλαγές µε την δηµοσίευση του 

νόµου 4024/11, ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση της φορολογίας εισοδήµατος 

φυσικών προσώπων και των τροποποιήσεων της, κρίνεται σκόπιµο να διεξαχθεί η 

ανάλυσή τους. 

 

2.1.1 Άρθρο 1 «Αντικείµενο του φόρου» 

 Το άρθρο 1 του νόµου 2238/94 ορίζει ότι, επιβάλλεται φόρος στο συνολικό 

καθαρό εισόδηµα που προκύπτει είτε στην ηµεδαπή, είτε στην αλλοδαπή και 

αποκτάται από κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ίδιου νόµου.30 

 

2.1.2 Άρθρο 2 «Υποκείµενο του φόρου» 

 Το άρθρο 2 του νόµου 2238/94 ορίζει ότι, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό 

πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από 

την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. Ταυτόχρονα, ανεξάρτητα από 

την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήµατά του, 

που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

Ωστόσο, οι έµµισθοι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, θεωρείται 

ότι κατοικούν στην Ελλάδα. 

 Σε φόρο υπόκειται επίσης, η σχολάζουσα κληρονοµιά, οι οµόρρυθµες και οι 

ετερόρρυθµες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή 

επάγγελµα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρίες, οι συµµετοχικές ή αφανείς, 
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καθώς επίσης και οι κοινοπραξίες επιτηδευµατιών. Στις κοινοπραξίες 

επιτηδευµατιών, µέλη τους µπορεί να είναι διαζευκτικά ή αθροιστικά:31 

• Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που ο καθένας ασκεί δική του επιχείρηση ή 

ελεύθερο επάγγελµα. 

• Οµόρρυθµο µέλος διαφορετικής οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας. 

• Αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που ασκεί επιχείρηση εκτός της 

ελληνικής επικράτειας, µε την προϋπόθεση ότι έχει λάβει αριθµό φορολογικού 

µητρώου στην Ελλάδα πριν τη συµµετοχή του στην κοινοπραξία, και αυτή 

εκπροσωπείται από ηµεδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

 

2.1.3 Άρθρο 3 «Χρόνος επιβολής του φόρου 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.2238/11, ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονοµικό 

έτος στο εισόδηµα που αποκτάται µέσα στο αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος, 

ενώ η χρονική διάρκεια του οικονοµικού έτους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και την 

31η ∆εκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους. 

 

2.1.4 Άρθρο 4 «Εισόδηµα και εξεύρεσή του» 

 Το άρθρο 4 του παρόντος νόµου ορίζει ότι, εισόδηµα στο οποίο επιβάλλεται 

φόρος είναι το εισόδηµα που προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα από την αφαίρεση 

των δαπανών για την απόκτησή του. Ο φόρος αυτού του νόµου, τα πρόστιµα και οι 

πρόσθετοι φόροι δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδηµα αυτό. 

 Ωστόσο, το εισόδηµα ανάλογα µε την πηγή προέλευσής του διακρίνεται 

σύµφωνα µε τις ακόλουθες πηγές: 

Α’-Β’ πηγή : Εισόδηµα από ακίνητα 

Γ’ πηγή : Εισόδηµα από κινητές αξίες 

∆’ πηγή : Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 

Ε’ πηγή : Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις 

ΣΤ’ πηγή : Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 

Ζ’ πηγή 
: Εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων και από κάθε 

άλλη πηγή 
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 Για να βρεθεί το συνολικό εισόδηµα, αθροίζονται τα επί µέρους εισοδήµατα 

των κατηγοριών Α’ έως Ζ’ που προαναφέρθηκαν, τα οποία αποκτώνται από κάθε 

φυσικό πρόσωπο είτε κατά το οικονοµικό έτος το προηγούµενο από τη φορολογία, 

είτε κατά το ηµερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος, το οποίο έληξε µέσα στο 

προηγούµενο από τη φορολογία οικονοµικό έτος. Κατά την άθροιση αυτή 

συµψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επί µέρους εισοδηµάτων. 

 Ωστόσο, το αρνητικό στοιχείο εισοδήµατος από πηγή που βρίσκεται στην 

αλλοδαπή συµψηφίζεται µόνο µε θετικά εισοδήµατα του φορολογούµενου που 

προκύπτουν στην αλλοδαπή. 

 Τα εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που 

θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του ν.2238/94 και τα οποία 

αποδεδειγµένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να µη 

συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδηµά του, εφόσον εκχωρηθούν στο 

∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα.32  

 

2.1.5 Άρθρο 5 «Φορολογία των εισοδηµάτων των συζύγων και των ανήλικων 

τέκνων 

 Σύµφωνα µε ο άρθρο 5 του ν.2238/94, του οποίου οι διατάξεις ισχύουν έως 

σήµερα, κατά τη διάρκεια του γάµου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν 

κοινή δήλωση των εισοδηµάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές 

που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδηµα καθενός συζύγου. Σε αυτήν την 

περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσµα του εισοδήµατος του ενός συζύγου δεν 

συµψηφίζεται µε τα εισοδήµατα του άλλου συζύγου. Ειδικά, το εισόδηµα του ενός 

συζύγου, το οποίο προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονοµικά από τον 

άλλο σύζυγο, προστίθεται στα εισοδήµατα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο 

όνοµά του. 

 Το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα 

που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα και φορολογείται στο όνοµά του. Αν οι γονέα έχουν 

ίσο ποσό συνολικού εισοδήµατος, το εισόδηµα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο 

εισόδηµα του πατέρα και φορολογείται στο όνοµά του. Αν ο υπόχρεος γονέας δεν 

έχει τη γονική µέριµνα, το εισόδηµα προστίθεται στα εισοδήµατα του άλλου γονέα 
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και φορολογείται στο όνοµά του. Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις δεν εφαρµόζονται για τα 

εισοδήµατα, τα οποία προκύπτουν από: 

• Με την παροχή εργασίας του ανήλικου τέκνου, µε σχέση εξαρτηµένης ή 

ανεξάρτητης εργασίας ή µίσθωσης έργου. 

• Περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από κληρονοµιά. 

• Περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές 

παροχές, εκτός από εκείνα που προέρχονται από χαριστικές παροχές γονέα του. 

• Περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο από χαριστικές 

παροχές, που έγιναν σε αυτό από γονέα του, ο οποίος απεβίωσε κατά το χρόνο που 

προκύπτει το εισόδηµα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

• Συντάξεις που απονεµήθηκαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα 

του ή της µητέρας του. 

• Περιουσιακά στοιχεία που µε βάση δικαστική απόφαση περιέρχονται στο 

ανήλικο, ως υποκατάστατα στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούµενες 

περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. 

 Για τα εισοδήµατα αυτά, το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική 

υποχρέωση, µε εξαίρεση το εισόδηµα από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε 

αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο 

υποκατάστατό τους. Το εισόδηµα από περιουσιακό στοιχείο που περιήλθε στο 

ανήλικο µε χαριστική παροχή γονέα του, φορολογείται στο όνοµα του γονέα που το 

παραχώρησε. Αν η αξία του υποκατάστατου υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο εκποιήθηκε, το εισόδηµα που προκύπτει θεωρείται ότι αποτελεί 

µέρος χαριστικής παροχής που έγινε στο τέκνο από το γονέα του, που έχει το 

µεγαλύτερο ποσό εισοδήµατος και φορολογείται, επιµεριζόµενο αναλόγως, στο 

όνοµα το γονέα. 

 

2.1.6 Άρθρο 6 «Απαλλαγές από το φόρο» 

 Το άρθρο 6 του ν.2238/94 ορίζει τις απαλλαγές από τον φόρο, οι οποίες είναι 

οι παρακάτω:33 

1. Απαλλάσσονται από τον φόρο προσωπικά και µε τον όρο της αµοιβαιότητας: 
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• Οι αλλοδαποί πρεσβευτές και οι λοιποί διπλωµατικοί αντιπρόσωποι και 

πράκτορες για το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και για τα εισοδήµατά τους από 

κάθε πηγή, τα οποία αποκτώνται στην αλλοδαποί. 

• Οι πρόξενοι και προξενικοί πράκτορες, ως και το κατώτερο προσωπικό των 

ξένων πρεσβειών και προξενείων, εφόσον έχουν την ιθαγένειά του Κράτους που 

αντιπροσωπεύονται και αποκτούν στην Ελλάδα εισόδηµα µόνο από µισθωτές 

υπηρεσίες. 

 

2. Από το εισόδηµα από ακίνητα απαλλάσσεται: 

• Το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από την παραχώρηση της χρήσης 

ακινήτων από τον κύριο, νοµέα ή επικαρπωτή αυτών, στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ή σε 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, χωρίς αντάλλαγµα. 

• Το ακαθάριστο τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά. 

• Το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από την δωρεάν παραχώρηση της 

χρήσης κατοικίας µέχρι εκατό (100) 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. 

 

3. Από το εισόδηµα από κινητές αξίες απαλλάσσονται:34 

• Οι τόκοι οποιασδήποτε µορφής κατάθεσης σε τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα ή το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, εφόσον η κατάθεση δεν είναι σε ευρώ και ο 

δικαιούχος είναι µόνιµος κάτοικος εξωτερικού. 

• Οι τόκοι εκούσιων καταθέσεων όψεως ή ταµιευτηρίου στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εφόσον οι καταθέσεις αυτές δεν είναι σε ευρώ και ο 

δικαιούχος είναι µόνιµος κάτοικος εξωτερικού. 

• Οι τόκοι από υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 

που λειτουργούν µε την µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, καθώς και οι τόκοι που προέρχονται από καταθέσεις του Ταχυδροµικού 

Ταµιευτηρίου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. 
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• Οι τόκοι των εθνικών δανείων που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή 

οµολογίες, εφόσον προβλέπεται η απαλλαγή από τον οικείο νόµο. 

• Οι τόκοι ενυπόθηκων δανείων αλλοδαπής, τα οποία παρέχονται από 

αλλοδαπούς µε εγγραφή υποθήκης σε πλοία ελληνικής ιθαγένειας. 

• Οι τόκοι των οµολογιακών δανείων της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού 

και του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, εφόσον προβλέπεται η απαλλαγή 

από τον οικείο νόµο. 

• Οι τόκοι των οµολογιακών δανείων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων σε ευρώ ή συνάλλαγµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

• Οι τόκοι των εκδιδόµενων οµολογιακών δανείων και η υπεραξία που τυχόν 

προκύπτει κατά την εξόφληση των οµολόγων µε ρήτρα εξωτερικού συναλλάγµατος ή 

ευρωπαϊκής νοµισµατικής µονάδας (ECU). 

• Τα µερίσµατα από ιδρυτικούς τίτλους και µετοχές ηµεδαπών ανώνυµων 

εταιριών που ασχολούνται µε την εκµετάλλευση πλοίων, των οποίων τα κέρδη 

υπόκεινται στον ειδικό φόρο πλοίων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Αν η ανώνυµη 

εταιρία παράλληλα µε την εκµετάλλευση πλοίων ασκεί και άλλες επιχειρήσεις, τότε 

απαλλάσσεται από τον φόρο, ποσό µερίσµατος ίσο µε τη σχέση µεταξύ των 

ακαθάριστων εσόδων από την εκµετάλλευση των πλοίων και του συνόλου των 

ακαθάριστων εσόδων της εταιρίας. 

• Τα κέρδη αµοιβαίων κεφαλαίων των ανωνύµων εταιριών, των οργανισµών 

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, των αµοιβαίων κεφαλαίων,35 των 

αµοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και των εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη 

περιουσία 36, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι µεριδιούχοι αυτών των 

αµοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των µεριδίων τους σε τιµή ανώτερη της τιµής 

κτήσης. Η παραπάνω απαλλαγή ισχύει και για τα αµοιβαία κεφάλαια που είναι 

εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου/Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών 

(ΕΟΧ/ΕΖΕΣ). 

 

 

                                                           
35 www.dsanet.gr, Νόµος 3283/2004 – (ΦΕΚ 210/Α/2.11.2001) «Ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης 
αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανσιµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και 
άλλες διατάξεις» 
36 www.forin.gr, Νόµος 2778/1999  - (ΦΕΚ 295 Α’)«Αµοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας – 
Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και άλλες διατάξεις» 
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4. Από το εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται: 

• Τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων, τα οποία υπόκεινται στον ειδικό 

φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

• Τα κέρδη από τη λιανική πώληση καπνού ή από την άσκηση του 

επαγγέλµατος του µικροπωλητή ή από την εκµετάλλευση περιπτέρου ή από την 

εκµετάλλευση καφενείου, κυλικείου, κουρείου κ.λπ. µέσα στα κτίρια και 

καταστήµατα, στα οποία στεγάζονται δηµόσιες γενικά υπηρεσίες ή δηµοτικές ή 

κοινοτικές και εκκλησιαστικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου, τα οποία πραγµατοποιούνται από ανάπηρους και θύµατα πολέµου και στους 

οποίους χορηγήθηκε σχετική άδεια, εφόσον η εκµετάλλευση αυτών ενεργείται από 

τους ίδιους. Επίσης, απαλλάσσεται το δικαίωµα που παίρνουν τα πρόσωπα αυτά από 

την παραχώρηση της εκµετάλλευσης του περιπτέρου, καφενείου κ.λπ. σε τρίτους. 

• Από 1ης Ιανουαρίου 2003, απαλλάσσεται από το φόρο το ποσό της 

επιχορήγησης που καταβάλλεται στους νέους επαγγελµατίες, οι οποίοι υπάγονται στα 

προγράµµατα απασχόλησης του Οργανισµού Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.). 

 

5. Από το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες απαλλάσσονται:37 

• Οι συντάξεις και κάθε είδους περιθάλψεις, οι οποίες παρέχονται σε ανάπηρους 

πολέµου και θύµατα ή οικογένειες θυµάτων πολέµου, ως και ανάπηρους και θύµατα 

ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά που έπαθαν κατά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας τους προδήλως, αναµφισβήτητα και εξαιτίας αυτής. 

• Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέµου, µε βάση τα έτη 

υπηρεσίας τους στο ∆ηµόσιο, που λάµβανε ο δικαιούχος αν δεν είχε παραιτηθεί από 

το δικαίωµα λήψης της. Η συγκεκριµένη διάταξη εφαρµόζεται ανάλογα και στις 

συντάξεις που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο σε θύµατα ή οικογένειες θυµάτων 

πολέµου. 

• Το εξωιδρυµατικό επίδοµα, καθώς και το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η 

σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα, που βρίσκονται 

διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συµπαράσταση 

άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία), τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους 

από το ∆ηµόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς. 
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• Η σύνταξη που καταβάλλεται στην πολύτεκνη µητέρα, η οποία δεν δικαιούται 

πλέον µηνιαίο επίδοµα ίσο µε ενάµιση ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη επί τον 

αριθµό των άγαµων τέκνων της µέχρι ηλικίας 25 ετών. Σε αυτήν την περίπτωση, 

χορηγείται στην πολύτεκνη µητέρα ισόβια σύνταξη ίση προς το τετραπλάσιο του 

ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.38 

• Οι µισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που 

είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές 

αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%). 

• Οι αποδοχές των αλλοδαπών κατωτέρων πληρωµάτων των εµπορικών πλοίων. 

 

6. Επίσης, απαλλάσσονται από το φόρο: 

• Οι αµοιβές που καταβάλλει η Παγκόσµια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών 

(V.D.M.F.K.), στα µέλη της ζωγράφους µε το πόδι και το στόµα, που είναι µόνιµοι 

κάτοικοι Ελλάδας, για την εργασία της ζωγραφικής που κάνουν, αµειβόµενοι 

αποκλειστικά από την Ένωση αυτή σε αντάλλαγµα. 

• Τα χρηµατικά βραβεία που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο ή την Ακαδηµία 

Αθηνών ή τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για την βράβευση 

επιστηµονικών, καλλιτεχνικών και πνευµατικών γενικά επιδόσεων, καθώς και αυτά 

που απονέµονται από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, αφού προκηρυχθεί νόµιµα 

σχετικός δηµόσιος διαγωνισµός. 

• Τα ποσά των υποτροφιών που καταβάλλονται σε όσους νόµιµα έλαβαν την 

υποτροφία από το ∆ηµόσιο ή από τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή από τα 

ιδρύµατα και από περιουσίες κοινωφελών ιδρυµάτων39 που περιλαµβάνουν στους 

σκοπούς τους, την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς το κοινό και µπορούν να 

ιδρύουν και να λειτουργούν Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Η 

συγκεκριµένη απαλλαγή από τον φόρο ισχύει, εφόσον από αυτά αποδεδειγµένα 

επιδιώκονται σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή 

καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς, ως και τα ποσά των υποτροφιών που παρέχονται σε 

Έλληνες υποτρόφους από ξένα κράτη ή αλλοδαπά ιδρύµατα και οργανισµούς. 

• Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισµένους πολιτικούς 

πρόσφυγες, σε αυτούς που διαµένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς 

                                                           
38 www.satoe.gr, Νόµος Υπ’ αριθ. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’), «Για τον εκσυγχρονισµό και την 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 63 «Μέτρα για το δηµογραφικό πρόβληµα» παρ.4, 31.6.1990 
39 www.docman.gr, A.N. 2039/19/24 Οκτ. 1939 (ΦΕΚ Α’ 455) 
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λόγους και σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής 

ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο ∆ηµόσιας 

Τάξης, από φορείς που υλοποιούν προγράµµατα παροχής οικονοµικής ενίσχυσης 

προσφύγων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από την Ύπατη Αρµοστεία του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.40 

 

2.1.7 Άρθρο 7 «Πρόσωπα που βαρύνουν τους φορολογούµενους» 

 Το άρθρο 7 του νόµου 2238/94, του οποίου οι διατάξεις ισχύουν έως σήµερα 

και µετά την εφαρµογή του νόµου 4024/11, ορίζει ότι τα πρόσωπα που βαρύνουν τον 

φορολογούµενο θεωρούνται τα ακόλουθα: 

1. Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούµενο εισόδηµα. 

2. Τα ανήλικα άγαµα τέκνα. 

3. Τα ενήλικα άγαµα τέκνα, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέµπτο έτος 

της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του 

εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δηµόσια ή 

ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά για αυτά τα 

τέκνα, καθώς και τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 

θεωρούνται προστατευόµενα µέλη παρατείνεται µέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα 

έτη αυτά είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. 

4. Τα άγαµα τέκνα, τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούµενη περίπτωση, 

εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

5. Τα τέκνα που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, 

εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από 

διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. 

6. Οι ανιόντες και των δύο συζύγων. 

7. Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων, που είναι άγαµοι ή 

διαζευγµένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 

εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική 

αναπηρία. 

8. Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και µητέρα, συγγενείς µέχρι και τον τρίτο 

βαθµό οποιουδήποτε από τους συζύγους. 
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 Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 2 έως 8 παραπάνω, θεωρείται 

ότι βαρύνουν το φορολογούµενο εφόσον συνοικούν µε αυτόν και το ετήσιο 

φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 

2.900 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά 

τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή 

ψυχική πάθηση. 

 Ωστόσο, για την εφαρµογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της 

παραγράφου, στο όριο του εισοδήµατος δεν λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα που 

αποκτώνται από τον δικαιούχο, όπως:41 

• Το τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της 

χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγµα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς µε αυτόν µέχρι 

το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος. 

• Τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων, τα οποία προστίθενται στο συνολικό 

εισόδηµα του γονέα. 

• Τα έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο µε δικαστική 

απόφαση, ύστερα από συµφωνία που καταρτίστηκε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

∆ε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούµενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδηµα από 

εµπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή αµοιβές από την άσκηση ελευθέριου 

επαγγέλµατος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήµατος, εκτός αν το σχετικό 

δικαίωµα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονοµιά. 
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Ενότητα 2.2 Τροποποίηση διατάξεων άρθρων 8 και 9 του ν.2238/94 

µε την επιβολή του ν.4024/11 

 

 Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3842 του νόµου 4024/11, 

καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόµου 2238/94. Με την κατάργηση 

αυτή, κάποιες από τις δαπάνες που εξέπιπταν από το εισόδηµα των φορολογούµενων 

µεταφέρθηκαν ως µειώσεις φόρου στο άρθρο 9 του νόµου 2238/94, ενώ κάποιες 

άλλες καταργήθηκαν. Ωστόσο, η κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 7 ισχύει για 

τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2011 και µετά, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόµου 4024/11. 

 

2.2.1 Κλίµακα φόρου εισοδήµατος 

Ν.2238/1994 

 Σύµφωνα µε την τελευταία κωδικοποίηση του ν.2238/94, µε την καθιέρωση 

του ν.3842/2010, το εισόδηµα που αποµένει µετά την αφαίρεση των δαπανών από το 

συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου υποβάλλεται σε φόρο, µε βάση τις 

ακόλουθες κατά περίπτωση κλίµακες:43 

 

Κλιµάκιο 

εισοδήµατος σε € 

Φορολογικός 

συντελεστής % 

Φόρος 

κλιµακίου σε € 

Σύνολο 

εισοδ/τος σε € 

Σύνολο 

φόρου σε € 

12.000 0 0 12.000 0 

4.000 18% 720 16.000 720 

6.000 24% 1.440 22.000 2.160 

4.000 26% 1.040 26.000 3.200 

6.000 32% 1.920 32.000 5.120 

8.000 36% 2.880 40.000 8.000 

20.000 38% 7.600 60.000 15.600 

40.000 40% 16.000 100.000 31.600 

Υπερβάλλον 45%    
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Κλίµακα νησιών µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων 

Κλιµάκιο 

εισοδήµατος σε € 

Φορολογικός 

συντελεστής % 

Φόρος 

κλιµακίου σε € 

Σύνολο 

εισοδ/τος σε € 

Σύνολο 

φόρου σε € 

18.000 0 0 18.000 0 

4.000 24% 960 22.000 960 

4.000 26% 1.040 26.000 2000 

6.000 32% 1.920 32.000 3.920 

8.000 36% 2.880 40.000 6.800 

20.000 38% 7.600 60.000 14.400 

40.000 40% 16.000 100.000 30.400 

Υπερβάλλον 45%    

 

 

 Με βάση τις διατάξεις του ν.2238/94, και µετά την τελευταία του 

τροποποίηση µε τον νόµο 3842/10, καθιερώθηκε η παραπάνω κλίµακα φορολογίας 

εισοδήµατος, η οποία είναι κοινή για όλους τους φορολογούµενους, ανεξάρτητα από 

την κατηγορία (πηγή) εισοδήµατος.44 Ωστόσο, για τα φυσικά πρόσωπα που 

κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, 

κάτω των 3.100 κατοίκων, το ποσό του πρώτου κλιµακίου εισοδήµατος της κλίµακας 

του άρθρου 9, αυξάνεται κατά 50% προκειµένου να υπολογιστεί ο φόρος που 

αναλογεί στο εισόδηµά τους. 

 Επίσης, εάν ο φορολογούµενος έχει τέκνα που τον βαρύνουν, αυξάνεται το 

αφορολόγητο ποσό. Εάν έχει ένα τέκνο, το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.500 ευρώ, 

αν έχει δύο τέκνα αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ, αν έχει τρία τέκνα, το αφορολόγητο 

ποσό αυξάνεται κατά 11.500 ευρώ, ενώ για κάθε τέκνο άνω των τριών, αυξάνεται 

κατά 2.000 ευρώ. 

 Ταυτόχρονα, το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ ισχύει, εφόσον ο 

φορολογούµενος προσκοµίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κ.Β.Σ. για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, οι οποίες 

έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός 

του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. 
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 Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να 

προσκοµισθούν, ορίζεται µε βάση το δηλούµενο και φορολογούµενο ατοµικό 

εισόδηµα του φορολογούµενου, ανά κλίµακα, ως εξής:45 

• Για ατοµικό εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ σε ποσοστό 10% αυτού. 

• Για ατοµικό εισόδηµα πάνω από 12.000 ευρώ, για το τµήµα αυτού µέχρι τις 

12.000 ευρώ σε ποσοστό 10% και για το τµήµα αυτού πάνω από τα 12.000 ευρώ σε 

ποσοστό 30% αυτού. 

 Σηµειώνεται ότι, όταν το ατοµικό εισόδηµα είναι µέχρι 6.000 ευρώ σύµφωνα 

µε τον νόµο 2238/94, δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών. Για το ποσό άνω των 

6.000 ευρώ απαιτούνται ανάλογα το ποσό. 

 Παρ’ όλα αυτά, η προσκόµιση αποδείξεων δεν είναι υποχρεωτική για τα 

παρακάτω φυσικά πρόσωπα: 

1. ∆ηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή. 

2. Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δηµόσιων πολιτικών 

υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, της Μόνιµης Αντιπροσωπείας 

στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

3. Στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή. 

4. Υπάλληλοι του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών. 

5. Υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισµού Μικροµεσαίων Μεταποιητικών 

Επιχειρήσεων. 

6. Υπάλληλοι της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών 

Συνεταιρισµών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις 

Βρυξέλλες. 

7. Όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας. 

8. Οι φυλακισµένοι. 

9. Κάτοικοι κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα 

στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήµατός τους. 

10. Οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα, διότι 

δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας. 
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 Όµως, υπάρχουν και ορισµένες δαπάνες, οι οποίες δεν λαµβάνονται ως 

αποδείξεις, όπως:46 

1. ∆απάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα 

ταµεία ασφάλισης του φορολογούµενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη 

κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης, κ.λπ. 

2. Έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης, οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, 

για παράδοση κατ’ οίκον µαθηµάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών 

δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νοµικών 

υπηρεσιών, κ.λπ. 

3. ∆απάνες για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, 

αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ. οχηµάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική 

απόσβεση δανείων ή πιστώσεων, κ.λπ. 

4. Ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για 

αµοιβή δικηγόρων για δίκες µισθωτικών διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και 

διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους. 

5. Οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού και τηλεπικοινωνιών 

γενικά. 

6. Οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους µεταφορικών µέσων. 

7. Οι δαπάνες αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη 

συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κ.λπ.) και η δαπάνη 

εισόδου σε καζίνο. 

 

 Παρ’ όλα αυτά, το ανώτατο όριο δαπανών για τον υπόχρεο είναι το ποσό των 

15.000,00€, ενώ και για τους δύο συζύγους µαζί φθάνει τις 30.000,00€. Εάν ο 

φορολογούµενος προσκοµίσει ποσό αποδείξεων µικρότερο από εκείνο που 

απαιτείται, τότε επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 10% επί της διαφοράς. 

 Τέλος, οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί, υπολογίζονται αθροιστικά και 

για τους δύο συζύγους, µόνο εφ’ όσον έχουν περιληφθεί στην αρχική δήλωση και 

επιµερίζονται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το δηλούµενο, σύµφωνα µε τις 

γενικές διατάξεις, ατοµικό εισόδηµα της αρχικής δήλωσής τους, αφού προηγουµένως 

καλυφθεί το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται για την κάλυψη του αφορολόγητου 

ποσού. 
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 Όταν ο φορολογούµενος δηλώνει εισόδηµα µέχρι 6.000,00€, οι αποδείξεις που 

προσκοµίζονται καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό του άλλου  συζύγου, εφ’ όσον 

αυτό υπερβαίνει τα 6.000,00€. 

 

Ν.4024/2011 

 Σύµφωνα µε τον νόµο 4024/11, το δηλωθέν εισόδηµα πραγµατικό ή αυτό που 

προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου, υποβάλλεται σε φόρο µε βάση την 

ακόλουθη κλίµακα:47 

 

Κλιµάκιο 

εισοδήµατος σε € 

Φορολογικός 

συντελεστής % 

Φόρος 

κλιµακίου σε € 

Σύνολο 

εισοδ/τος σε € 

Σύνολο 

φόρου σε € 

5.000 0% 0 5.000 0 

7.000 10% 700 12.000 700 

4.000 18% 720 16.000 1.420 

10.000 25% 2.500 26.000 3.920 

14.000 35% 4.900 40.000 8.820 

20.000 38% 7.600 60.000 16.420 

40.000 40% 16.000 100.000 32.420 

Άνω των 100.000 45%    

 

 Το αφορολόγητο ποσό των 5.000 ευρώ αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε 

τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογούµενου που τον βαρύνουν και κατά 3.000 

ευρώ για κάθε επόµενο τέκνο. Εποµένως, σε φορολογούµενο µε 1 τέκνο, το 

αφορολόγητο ποσό διαµορφώνεται σε 7.000 ευρώ, σε φορολογούµενο µε 2 τέκνα σε 

9.000 ευρώ, ενώ σε φορολογούµενο µε 3 τέκνα, το αφορολόγητο ποσό 

διαµορφώνεται σε 12.000 ευρώ κ.ο.κ. 

 Επίσης, το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας αυξάνεται µε το ποσό των 2.000 

ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούµενο και για καθένα 

από τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον:48 
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• Παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική 

αναπηρία ή ψυχική πάθηση, µε βάση τη γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας 

υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό. ∆ε λαµβάνεται υπόψη 

επαγγελµατική ή ασφαλιστική αναπηρία. 

• Είναι τυφλοί που είναι εγγεγραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών, που 

τηρείται στην οικεία νοµαρχεία. 

• Είναι νεφροπαθείς υπό αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει 

µεταµόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από µεσογειακή, 

δρεπανοκυτταρική και µικρό-δρεπανοκυτταρική αναιµία και κάνουν µεταγγίσεις 

αίµατος. 

• Είναι ανάπηροι αξιωµατικοί ή οπλίτες, οι οποίοι µε την ιδιότητα του 

αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ή αξιωµατικοί οι οποίοι έχουν 

τεθεί σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας ή αξιωµατικοί, που εξαιτίας 

πολεµικού τραύµατος ή νοσήµατος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεµική 

περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. 

• Είναι θύµατα πολέµου, µε την έννοια ότι λαµβάνουν σύνταξη από πολεµική 

αιτία. 

• Παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ως ανάπηροι ή θύµατα εθνικής 

αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου. 

 Για τους νέους ηλικίας έως τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των 

εξήντα πέντε ετών και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως 

ηλικίας µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις 9.000 ευρώ, 

εφόσον το δηλωθέν εισόδηµα, πραγµατικό ή αυτό που προκύπτει µε βάση τις 

αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων του φορολογούµενου, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ. Ειδικά για αυτά τα 

πρόσωπα, όταν το συνολικό τους εισόδηµα είναι από 9.000 ευρώ και άνω, το ποσό 

του φόρου που προκύπτει µε βάση την παραπάνω κλίµακα περιορίζεται, ώστε το 

συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση του φόρου να µην 

υπολείπεται του ποσού των 9.000 ευρώ.49 

 Ωστόσο, το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο 

φορολογούµενος προσκοµίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί για δαπάνες αγοράς 

                                                           
49 www.nomotelia.gr, Φορολογικές ρυθµίσεις µε τον ν.4024/2011, Άρθρο 38 «Υπολογισµός και 
καταβολή φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων» και Άρθρο 9 «Υπολογισµός και καταβολή 
φόρου» 
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αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα 

τέκνα που τους βαρύνουν. 

  Στις παραπάνω δαπάνες περιλαµβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν 

οι επιχειρήσεις, λόγω των συγκεκριµένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις 

των Ε.Λ.Τ.Α., εταιριών Courier, πινακίδια χρηµατιστηριακών εταιριών για την 

αµοιβή των παρεχόµενων υπηρεσιών µόνο, κ.λπ.). 

 Επίσης, συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από 

συµβολαιογράφο για σύνταξη συµβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η 

δαπάνη αυτή δεν εµπίπτει στις αντικειµενικές δαπάνες (όπως, γονική παροχή ή 

δωρεά). 

 Τέλος, στη διαµόρφωση του αφορολόγητου ποσού της κλίµακας του άρθρου 

9, περιλαµβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής 

υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών, εκτός από τις δαπάνες 

εξόφλησης των λογαριασµών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών 

µετά τον επιµερισµό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντων 

ιδιοκτησιών.50 

 Ο νόµος 4024/11 ορίζει ότι, στις πιο πάνες δαπάνες δεν περιλαµβάνονται τα 

έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης, οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για 

παράδοση κατ’ οίκον µαθηµάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών 

δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, οι δαπάνες για αγορά ακινήτων, 

αυτοκινήτων, πλοίων αναψυχής, δίτροχων κ.λπ. οχηµάτων, για τοκοχρεωλυτική 

απόσβεση δανείων ή πιστώσεων, οι δαπάνες για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου 

πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αµοιβή δικηγόρου για 

δίκες µισθωτικών διαφορών ή διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών 

ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους, κ.λπ. 

 

 Επίσης, δεν περιλαµβάνονται οι παρακάτω δαπάνες: 

• Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη 

συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κ.λπ.) και η δαπάνη 

εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθώς στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγµατοποιείται αγορά 

αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόµος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες 

αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συµµετοχής σε τυχερά παιχνίδια. 

                                                           
50

 www.taxheaven.gr, Άρθρα «Οδηγός για τις δαπάνες που αφαιρούνται από το φόρο ή το συνολικό 
εισόδηµα των φορολογούµενων», Κωνσταντίνος Γραβιάς, 4.5.2012 



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΚΦΕ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

 

Μαυροειδή ∆ήµητρα – Φαλκωνάκη Λαµπρινή Σελίδα 45 
 

 

 Ωστόσο, το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να 

προσκοµιστούν, ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατοµικού εισοδήµατος του 

φορολογούµενου του δηλούµενου και φορολογούµενου, σύµφωνα µε τις γενικές 

διατάξεις και για ποσό εισοδήµατος µέχρι 60.000€. Αν το ποσό των 

προσκοµιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολογούµενου υπολείπεται του πιο 

πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος 10%. 

 Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για 

τους δύο συζύγους, µόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εµπρόθεσµη δήλωση και 

επιµερίζονται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το δηλούµενο και φορολογούµενο, 

σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις, ατοµικό εισόδηµα της εµπρόθεσµης δήλωσής τους. 

 Επίσης, οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι 

διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήµατα, οι φυλακισµένοι και 

κάτοικοι κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην 

Ελλάδα περισσότερο του 90% του συνολικού εισοδήµατός τους, δικαιούνται το 

αφορολόγητο ποσό της κλίµακας χωρίς την προσκόµιση αποδείξεων. 

 Σχετικά µε τους δηµόσιους υπαλλήλους που επικαλούνται µήνες διαµονής 

στην αλλοδαπή και όχι ολόκληρο το έτος, έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν εάν θα 

προσκοµίσουν ή όχι τις αποδείξεις δαπανών. 

 Τέλος, εφόσον οι εν λόγω υπάλληλοι καθώς και οι σύζυγοι αυτών, 

πραγµατοποίησαν στην Ελλάδα τις απαιτούµενες για την κάλυψη του αφορολόγητου 

ποσού δαπάνες ή περισσότερες, µπορούν να τις δηλώσουν κανονικά στην δήλωσή 

τους. Στις περιπτώσεις που δεν έχουν πραγµατοποιήσει στην Ελλάδα δαπάνες ή έχουν 

πραγµατοποιήσει λιγότερες από τις απαιτούµενες, ανεξάρτητα από το χρονικό 

διάστηµα του έτους που υπηρέτησαν στην αλλοδαπή, δικαιούνται το αφορολόγητο 

ποσό χωρίς να προσκοµίσουν αποδείξεις δαπανών. 

 Παρακάτω, παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας µε τα ποσά εισοδήµατος και τα 

αντίστοιχα ποσά δαπανών που απαιτούνται. Για εισοδήµατα άνω των 60.000 ευρώ, το 

ανώτερο ποσό που µπορεί να προσκοµίσει ο φορολογούµενος είναι 15.000 ευρώ. 
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Ποσό 

εισοδήµατος 

Αποδείξεις 

που απαιτούνται 

5.000 1.250 

6.000 1.500 

7.000 1.750 

8.000 2.000 

9.000 2.250 

10.000 2.500 

11.000 2.750 

12.000 3.000 

13.000 3.250 

14.000 3.500 

15.000 3.750 

16.000 4.000 

17.000 4.250 

18.000 4.500 

19.000 4.750 

20.000 5.000 κ.ο.κ. 

 

 

Παράδειγµα 2.2.1Α 

Έστω ότι φορολογούµενος άγαµος, µε εισόδηµα 30.000 ευρώ, συµπεριέλαβε στην 

εµπρόθεσµη δήλωσή του αποδείξεις ύψους 12.000 ευρώ. 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται ο εξής υπολογισµός: 

 

Εισόδηµα Απαιτούµενο ποσό αποδείξεων 

30.000 * 25% = 7.500 

 

Άρα, ο φορολογούµενος κάλυψε το ποσό αποδείξεων βάσει του εισοδήµατός του. Για 

το επιπλέον ποσό αποδείξεων (4.500 ευρώ), δεν θα υπάρχει κάποια µείωση. 
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Παράδειγµα 2.2.1Β 

Έστω φορολογούµενος έγγαµος, µε εισόδηµα 25.000 ευρώ. Η σύζυγός του δήλωσε 

εισόδηµα 15.000 ευρώ και συµπεριέλαβαν στην εµπρόθεσµη δήλωσή τους αποδείξεις 

ύψους 7.000 ευρώ. 

 

→ Υπόχρεος: 

Εισόδηµα Απαιτούµενο ποσό αποδείξεων 

25.000 * 25% = 6.250 

→ Σύζυγος: 

Εισόδηµα Απαιτούµενο ποσό αποδείξεων 

15.000 * 25% = 3.750 

 

Παρατηρείται ότι, µε βάση τα εισοδήµατά τους έπρεπε να προσκοµίσουν αποδείξεις 

ύψους 10.000 ευρώ (6.250 + 3.750), όµως θα γίνει ο κατάλληλος επιµερισµός των 

δαπανών βάσει των εισοδηµάτων τους, ως εξής: 

 

→ Υπόχρεος: 

7.000 * 25.000 = 4.375 

             40.000 

Άρα, οι δαπάνες που αναλογούν στον υπόχρεο είναι 4.375 ευρώ. 

 

 

→ Σύζυγος: 

7.000 * 15.000 = 2.625 

             40.000 

 

Άρα, οι δαπάνες που αναλογούν στη σύζυγο είναι 2.625 ευρώ. 

 

 

Επειδή προσκόµισαν λιγότερο ποσό από το απαιτούµενο (7.000), θα έχουν 

επιβάρυνση 10% επί της διαφοράς, που προβλέπεται στο νόµο, ως εξής: 
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Υπολογισµός διαφοράς: 

→ Υπόχρεος: 

∆απάνες που αναλογούν 4.375 

∆απάνες απαιτούνται  6.250 

∆ιαφορά 1.875 

Επιπλέον ποσό φόρου 10% 187,50 

 

→ Σύζυγος: 

∆απάνες που αναλογούν 2.625 

∆απάνες απαιτούνται  3.750 

∆ιαφορά 1.125 

Επιπλέον ποσό φόρου (1.125 *10%) 112,50 

Συνεπώς, η επιπλέον επιβάρυνση σε φόρο για τον υπόχρεο θα είναι 187,50 ευρώ και 

για τη σύζυγο 112,50 ευρώ. 

 

Παράδειγµα 2.2.1Γ 

Έστω φορολογούµενος έγγαµος, µε εισόδηµα 40.000 ευρώ. Η σύζυγός του δήλωσε 

εισόδηµα 12.000 ευρώ καιν συµπεριέλαβαν στην εµπρόθεσµη δήλωσή τους 

αποδείξεις ύψους 18.000 ευρώ. 

 

Με βάση τα παραπάνω, γίνονται οι εξής υπολογισµοί: 

→ Υπόχρεος 

Εισόδηµα Απαιτούµενο ποσό αποδείξεων 

40.000 * 25% = 10.000,00 

 

→ Σύζυγος 

Εισόδηµα Απαιτούµενο ποσό αποδείξεων 

12.000 * 25% = 3.000,00 

 

Με βάση τα εισοδήµατά τους έπρεπε να προσκοµίσουν αποδείξεις ύψους 13.000 

ευρώ (10.000 + 3.000). Παρακάτω διενεργείται ο επιµερισµός των δαπανών βάσει 

των εισοδηµάτων τους. 
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→ Υπόχρεος 

18.000 * 40.000 = 13.846,15 

               52.000 

Άρα, οι δαπάνες που αναλογούν στον υπόχρεο είναι 13.846,15 ευρώ. 

 

→ Σύζυγος 

18.000 * 12.000 = 4.153,85 

               52.000 

Άρα, οι δαπάνες που αναλογούν στη σύζυγο είναι 4.153,85 ευρώ. 

Επειδή προσκόµισαν µεγαλύτερο ποσό από το απαιτούµενο (13.000), δεν θα έχουν 

την επιπλέον µείωση φόρου 10% επί της διαφοράς όπως ίσχυε µέχρι το 2011. 

 

2.2.2 Μείωση φόρου λόγω εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης 

Ν.2238/1994 

 Ο νόµος 2238/1994 ορίζει ότι, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση της 

κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος µειώνεται ως εξής:51 

 Εκπίπτει όλο το ποσό από το εισόδηµα, του συνολικού ετήσιου ποσού των 

εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογούµενου και των 

λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν.  

Ως έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται µόνο: 

• Οι αµοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις γενικά, 

στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ακτινολογικές και µικροβιολογικές εξετάσεις, οι 

δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη τέτοιων αναγκών, καθώς και η 

δαπάνη για οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική. 

• Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές 

κλινικές, στα οποία περιλαµβάνονται και τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη στο 

νοσοκοµείο ή στην κλινική. 

• Οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για την παροχή υπηρεσιών σε 

ασθενή κατά την νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι. 

• Η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη, καθώς 

και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα 

οποία είναι αναγκαία για την φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού. 
                                                           
51 www.taxnews.info.gr, Νόµος Υπ.αριθ.3842 (ΦΕΚ 58Α 23.4.2010) Αποκατάσταση φορολογικής 
δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής», 27.4.2010 
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• Τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαµα ή 

διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και 

απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και πάσχουν 

από ανίατο νόσηµα, καθώς επίσης και µε τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την 

περίθαλψη µε οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφάλαλων ή διανοητικά 

καθυστερηµένων τέκνων του φορολογούµενου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα 

ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους 

σχολές ή θεραπευτήρια. 

• Ποσό ίσο µε το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις 

περίθαλψης ηλικιωµένων, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα. 

 

 Στις δαπάνες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και 

νοσοκοµειακής περίθαλψης των προσώπων που συνοικούν µε τον φορολογούµενο 

και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση, φυσική 

αναπηρία ή ψυχική πάθηση µε βάση την γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας 

υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό, ή και τυφλοί που είναι γραµµένοι 

στο γενικό µητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νοµαρχία. 

 Επίσης, περιλαµβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης των τέκνων , στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν 

συνοικεί µαζί τους λόγω διάζευξης µε τον άλλο γονέα. 

 

Ν.4024/2011 

 Με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 

όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν.4024/11, το ποσό 

του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα, µειώνεται κατά ποσοστό 10% κάθε 

καταβαλλόµενης από τις παρακάτω δαπάνες:52 

• Των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογούµενου 

και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να 

υπερβεί τις 3.000 €. 

 Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται τα ίδια µε αυτά 

του νόµου 2238/94, που αναλύθηκαν παραπάνω. 
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 Σηµειώνεται ότι, η ανώτερη δαπάνη (ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη) 

που µπορεί να πραγµατοποιήσει κάποιος φορολογούµενος προκειµένου να εκπέσει 

από το φόρο το ποσό των 3.000 € (που είναι το ανώτερο που ορίζει ο νόµος), είναι 

30.000,00 €, δηλαδή (30.000,00 * 10% = 3.000,00 ευρώ). Για µεγαλύτερο ποσό 

δαπανών δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω φορολογική ελάφρυνση. Το ποσό της κάθε 

δαπάνης αυτής της περίπτωσης, µειώνει το φόρο, µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην 

αρχική ή συµπληρωµατική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη). 

 

Παράδειγµα 2.2.2Α 

Έστω φορολογούµενος έχει ιατρικές και νοσοκοµειακές δαπάνες συνολικού ποσού 

10.000€. Το ποσοστό της µείωσης υπολογίζεται ως εξής: 10.000 * 10% = 1.000€. 

Συνεπώς, το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα θα µειωθεί 

κατά 1.000 ευρώ. 

 

Παράδειγµα 2.2.2.Β 

Έστω ότι φορολογούµενος κατέβαλε για ιατρικές και νοσοκοµειακές δαπάνες το 

ποσό των 40.000€. Το ποσοστό της µείωσης υπολογίζεται ως εξής: 40.000 * 10% = 

4.000€. 

Επειδή όµως, το παραπάνω ποσό είναι µεγαλύτερο από αυτό που ορίζει ο νόµος 

(3.000€), το ποσό της µείωσης θα περιοριστεί στα 3.000€. συνεπώς, το ποσό του 

φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα θα µειωθεί κατά 3.000 ευρώ. 

 

2.2.3 Μείωση φόρου λόγω µισθώµατος για κύρια κατοικία και για τέκνα που 

σπουδάζουν 

Ν.2238/1994 

 Σχετικά µε τη µείωση φόρου λόγω µισθώµατος για κύρια κατοικία και για 

τέκνα που σπουδάζουν, ο ν.2238/94 ορίζει ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα κλίµακα, το 

ποσό του φόρου µειώνεται κατά ποσοστό 20% των ακόλουθων δαπανών:53 

• Του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του 

φορολογούµενου και της οικογένειάς του. ∆εν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι 

παίρνουν στεγαστικό επίδοµα. Οµοίως, δεν δικαιούνται την µείωση αυτή οι 

φορολογούµενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν 
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πλήρη κυριότητα ή κατοχή, εξ ολοκλήρου, σε οικία µε επιφάνεια τουλάχιστον ίση µε 

εκείνη της µισθωµένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νοµό µε τη 

µισθωµένη. Το ίδιο ισχύει και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στον 

φορολογούµενο και στη σύζυγό του, είτε στον φορολογούµενο και στα τέκνα τους 

που τους βαρύνουν, είτε στη σύζυγό του και στα τέκνα που τους βαρύνουν. Το ποσό 

πάνω στο οποίο υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το 10% του 

αφορολόγητου ποσού των 12.000 ευρώ, συνεπώς το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να 

υπερβεί τα 240 ευρώ. 

• Του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλει ετησίως για τα τέκνα του ο 

φορολογούµενος, ο οποίος µισθώνει κατοικίες για την ικανοποίηση των στεγαστικών 

τους αναγκών, τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισµένα σχολεία ή σχολές του 

εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν και εφόσον οι κατοικίες που µισθώνονται 

βρίσκονται στην πόλη που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που φοιτούν τα 

τέκνα του και αυτός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σε αυτή την πόλη. Το 

ποσό πάνω στο οποίο υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το 10% του 

αφορολόγητου ποσού των 12.000 ευρώ, συνεπώς το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να 

υπερβεί τα 240 ευρώ. 

 

 Η έκπτωση αναγνωρίζεται, µόνο όταν ο φορολογούµενος αναγράψει στις 

οικίες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος, τον αριθµό φορολογικού 

µητρώου του εκµισθωτή. Αν πρόκειται για εκµισθωτές που δεν κατοικούν ούτε 

διαµένουν στην Ελλάδα, µπορεί να αναγράφεται ο αριθµός φορολογικού µητρώου 

του πληρεξούσιου ή νόµιµου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκµισθωτές που 

δεν έχουν αριθµό φορολογικού µητρώου, αναγράφεται το αντίστοιχο στοιχείο του 

προσώπου που έχει την επιµέλεια του ανηλίκου.54 

 

Ν.4024/2011 

 Σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 9 του Κ.Φ.Ε., όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόµου 4024/11, το ποσό 

του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα, µειώνεται κατά ποσοστό 10% του 

ποσού του µισθώµατος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του 

φορολογούµενου και της οικογένειας του, σε αντίθεση µε όσα ορίζει ο νόµος 

                                                           
54

 www.taxnews.info.gr, Νόµος Υπ.αριθ.3842 (ΦΕΚ 58Α 23.4.2010) Αποκατάσταση φορολογικής 
δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής», 27.4.2010 



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΚΦΕ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

 

Μαυροειδή ∆ήµητρα – Φαλκωνάκη Λαµπρινή Σελίδα 53 
 

2238/94, κατά τον οποίο όπως προαναφέρθηκε, το ποσό του φόρου µειώνεται κατά 

ποσοστό 20%.55 

 Οµοίως, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα, µειώνεται 

κατά ποσοστό 10% του ποσοστού µισθώµατος που καταβάλλει ετησίως για τα τέκνα 

του ο φορολογούµενος, που µισθώνει κατοικίες για την ικανοποίηση των 

στεγαστικών τους αναγκών, τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισµένα σχολεία ή σχολές 

του εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν και εφόσον οι κατοικίες που 

µισθώνονται βρίσκονται στην πόλη που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που 

φοιτούν τα τέκνα του και αυτός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σε αυτή την 

πόλη. Η περιοχή των δήµων του κεντρικού, του νότιου, του βόρειου, του δυτικού 

τοµέα και του Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, θεωρείται ως µια πόλη. 

 Τα όσα ορίζονται στον  ν.2238/94 σχετικά µε εκείνους, οι οποίοι δεν 

δικαιούνται την έκπτωση από τον φόρο, καθώς και το πότε αναγνωρίζεται η έκπτωση 

λόγω καταβολής µισθωµάτων, ισχύουν και µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου 

(ν.4024/11). 

 Ωστόσο, µε βάση τον νόµο 4024/11, το ποσό της κάθε δαπάνης της 

περίπτωσης λόγω µισθώµατος για κύρια κατοικία και για τέκνα που σπουδάζουν, 

πάνω στην οποία υπολογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 

ευρώ. 

 Σηµειώνεται ότι, το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής, η οποία 

υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, µειώνει το φόρο, µόνο εφόσον 

έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) και µερίζεται 

µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που 

φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή 

συµπληρωµατική µέχρι τη λήξη της προθεσµίας.56 

 

Παράδειγµα 2.2.3Α 

Έστω ότι φορολογούµενος κατέβαλε ετήσιο µίσθωµα για κύρια κατοικία του 4.000 

και 1.500€ για το τέκνο του που σπουδάζει. Η µείωση του φόρου υπολογίζεται ως 

εξής: 
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Για την κύρια κατοικία: 4.000 * 10% = 400 ευρώ > 100 ευρώ. Εποµένως, η µείωση 

του φόρου που αφορά την κύρια κατοικία του θα περιοριστεί στο ποσό των 100 ευρώ. 

Για την κατοικία του τέκνου: 1.500 * 10% = 150 ευρώ > 100 ευρώ. Εποµένως, η 

µείωση του φόρου που αφορά την κατοικία του τέκνου του που σπουδάζει θα 

περιοριστεί στο ποσό των 100 ευρώ. 

Έτσι, συνολικά από το φόρο του θα αφαιρεθούν 100 + 100 = 200 ευρώ. 

 

Παράδειγµα 2.2.3Β 

Έστω φορολογούµενος µε τρία παιδιά καταβάλλει ετησίως για το κάθε παιδί του 

1.300€, 800 και 400€ αντίστοιχα. Η µείωση του φόρου υπολογίζεται ως εξής: 

1ο τέκνο: 1.300 * 10% = 130 ευρώ > 100 ευρώ, άρα περιορίζεται στα 100 ευρώ. 

2ο τέκνο: 800 * 10% = 80 ευρώ. 

3ο τέκνο: 400 * 10% = 40 ευρώ. 

Άρα, συνολικά από το φόρο του θα αφαιρεθούν: 100 + 80 + 40 = 220 ευρώ. 

 

2.2.4 Μείωση φόρου λόγω κατ’ οίκων ιδιαίτερα µαθήµατα ή για φροντιστήρια 

κ.λπ. 

Ν.2238/1994 

 Σχετικά µε αυτήν την περίπτωση, ο νόµος 2238/97 ορίζει ότι, το ποσό που 

προκύπτει µε βάση την εκάστοτε κλίµακας, µειώνεται κατά ποσοστό 20% του ποσού 

της δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκων ιδιαίτερων µαθηµάτων ή για φροντιστήρια 

οποιασδήποτε αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο 

καταβάλλει ετησίως ο φορολογούµενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον 

ίδιο. Το ποσό της µείωσης, πάνω στο οποίο υπολογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να 

υπερβεί το 10% του αφορολόγητου ποσού των 12.000 ευρώ και κατά συνέπεια, το 

ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τα 240 ευρώ. 

 Στη δαπάνη της περίπτωσης αυτής περιλαµβάνεται και η δαπάνη για 

παράδοση µαθηµάτων, που καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε 

διάζευξη, για κάθε τέκνο, στην περίπτωση που δεν συνοικούν µαζί του.57 

 

 

 

                                                           
57

 www.taxnews.info.gr, Νόµος Υπ.αριθ.3842 (ΦΕΚ 58Α 23.4.2010) Αποκατάσταση φορολογικής 
δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής», 27.4.2010 



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΚΦΕ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

 

Μαυροειδή ∆ήµητρα – Φαλκωνάκη Λαµπρινή Σελίδα 55 
 

Ν.4024/2011 

 Σε αντίθεση µε τον νόµος 2238/94, ο ν.4024/11 ορίζει ότι το ποσό που 

προκύπτει µε βάση την κλίµακα, µειώνεται κατά ποσοστό 10% του ποσού της 

συγκεκριµένης δαπάνης. Ωστόσο, το ποσό της κάθε δαπάνης πάνω στην οποία 

υπολογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ. Επίσης, το 

συγκεκριµένο ποσό της δαπάνης, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο 

συζύγους, µειώνει το φόρο, µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση 

(εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) και µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος 

του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό 

δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική µέχρι τη λήξη της προθεσµίας.58 

 

Παράδειγµα 2.2.4Α 

Έστω ότι φορολογούµενος κατέβαλλε για το τέκνο του ετήσιο ποσό διδάκτρων 

900,00€. Το ποσοστό της µείωσης υπολογίζεται ως εξής: 900 * 10% = 90. 

Συνεπώς, το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα θα µειωθεί κατά 

90 ευρώ. 

 

Παράδειγµα 2.2.4Β 

Έστω ότι φορολογούµενος κατέβαλλε για το τέκνο του ετήσιο ποσό διδάκτρων 

2.000,00€.  

Επειδή η δαπάνη που κατέβαλλε είναι 2.000,00€, το ποσό επί του οποίου θα 

υπολογιστεί η µείωση του φόρου περιορίζεται στο ανώτερο ποσό, δηλαδή 1.000,00€. 

Συνεπώς, το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα θα µειωθεί κατά 

1.000 * 10% = 100 ευρώ. 

 

2.2.5 ∆εδουλευµένοι τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας που 

χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους. 

Ν.2238/1994 

 Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, έτσι και σε αυτήν ο νόµος 2238/94 

ορίζει ότι, το ποσό που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό 20% 

για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς 
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και η υποθήκη ή η προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου 

ή των τέκνων που τους βαρύνουν.59 

 

Ν.4024/2011 

 Σύµφωνα µε τον παρόν νόµο, η µείωση του φόρου από 20% µειώνεται στο 

10% του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από τον 

φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας που 

χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους. 

 Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος 

σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή 

ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή 

οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί 

υπερβαίνει τα 70 τµ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τµ. για καθένα από 

τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τµ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα 

που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. 

 Αν η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 120τµ., το ποσό της δαπάνης που 

µειώνει το φόρο περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των 

120 τµ. επιφάνεια της κατοικίας.60 

 Το ποσοστό της µείωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν 

στο τµήµα του δανείου έως 200.000 ευρώ και δεν πρέπει να εκπέσει µε βάση άλλη 

διάταξη του νόµου 2238/94. 

 Επίσης, το ποσό της συγκεκριµένης δαπάνης µειώνει το φόρο, µόνο εφόσον 

έχει περιγλυφθεί στην αρχική ή συµπληρωµατική δήλωση (εµπρόθεσµη ή 

εκπρόθεσµη). 

 Τέλος, οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται για δεδουλευµένους τόκους που 

καταβάλλονται από 1.1.2011 και µετά, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου. 

 

 

 

 

                                                           
59

 www.taxnews.info.gr, Νόµος Υπ.αριθ.3842 (ΦΕΚ 58Α 23.4.2010) Αποκατάσταση φορολογικής 
δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής», 27.4.2010 
60

 www.taxheaven.gr, Άρθρα «Οδηγός για τις δαπάνες που αφαιρούνται από το φόρο ή το συνολικό 
εισόδηµα των φορολογούµενων», Κωνσταντίνος Γραβιάς, 4.5.2012 



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΚΦΕ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

 

Μαυροειδή ∆ήµητρα – Φαλκωνάκη Λαµπρινή Σελίδα 57 
 

2.2.6 Προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταµεία Αλληλοβοήθειας Στρατού, 

Ναυτικού και Αεροπορίας για απόκτηση πρώτης κατοικίας. 

 

Ν.2238/1994 

 Ο νόµος 2238/94 στην συγκεκριµένη περίπτωση αναφέρει ότι, µειώνεται κατά 

20% το ποσό του φόρου που αφορά προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταµεία 

Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας για απόκτηση πρώτης 

κατοικίας από τους βοηθηµατούχους αυτών. 

Ν.4024/2011 

 Σε αντίθεση µε όσα αναφέρει ο νόµος 2238/94, ο νόµος 4024/11 ορίζει ότι 

στην προαναφερθείσα περίπτωση, το ποσό των δεδουλευµένων τόκων που 

καταβάλλονται από τον φορολογούµενο για προκαταβολές που χορηγούνται από τα 

Ταµεία Αλληλοβοήθειας  Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας για απόκτηση 

πρώτης κατοικίας από τους βοηθηµατούχους αυτών, µειώνεται κατά ποσοστό 10%. 

 Επίσης, ο ίδιος νόµος ορίζει τα ίδια, µε όσα αναφέρονται στην προηγούµενη 

παράγραφο σχετικά µε την µη απόκτηση πρώτης κατοικίας.  

 

2.2.7 Τόκοι δανείων για αναστήλωση, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων 

κτισµάτων, καθώς και κτισµάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόµενες 

ως παραδοσιακά τµήµατα πόλεων. 

 

Ν.2238/1994 

 Σχετικά µε την συγκεκριµένη δαπάνη, ο παρόν νόµος ορίζει ότι το ποσό του 

φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό 20% του ποσού 

των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο για 

στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται σε αυτόν από τράπεζες, το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς 

οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση 

ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων, καθώς και κτισµάτων που βρίσκονται σε 

περιοχές χαρακτηριζόµενες ως παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή ως παραδοσιακοί 

οικισµοί. 

 Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν για τόκους από συµβάσεις 

δανείων που συνάπτονται, καθώς και προκαταβολές που χορηγούνται από την 

1.1.2003. 
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Ν.4024/2011 

 Σύµφωνα τώρα µε τον Ν.4024/11, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση 

την κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό 10% αντί 20% που όριζε ο νόµος 223/94, για το 

ποσό των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο για 

δάνεια που χορηγούνται σε αυτόν από τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, 

εφόσον οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό 

διατηρητέων κτισµάτων, καθώς και κτισµάτων που βρίσκονται σε περιοχές 

χαρακτηριζόµενες ως παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισµοί. 

 Το ποσοστό της µείωσης αυτής υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν 

στο τµήµα του δανείου ως 200.000 ευρώ και δεν πρέπει να εκπέσει µε άλλη διάταξη 

του ν.2238/94. 

 Επίσης, το ποσό της συγκεκριµένης δαπάνης µειώνει το φόρο, µόνο εφόσον 

έχει περιληφθεί στην αρχική ή συµπληρωµατική δήλωση (εµπρόθεσµη ή 

εκπρόθεσµη), ενώ οι παρούσες διατάξεις εφαρµόζονται για δεδουλευµένους τόκους 

που καταβάλλονται από 1.1.2011 και µετά, ανεξάρτητα από τον χρόνο σύναψης του 

δανείου. 

 

2.2.8 Μείωση φόρου λόγω εισφορών σε ταµεία ασφάλισης  

Ν.2238/1994 

 Σύµφωνα µε τον ν.2238/94, το ποσό της δαπάνης των εισφορών που 

καταβάλλονται από τον φορολογούµενο σε ταµεία ασφάλισής του, εφόσον η 

καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόµο, καθώς και το ποσό των 

καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταµεία 

που έχουν συσταθεί µε νόµο, µειώνεται ολόκληρο από το συνολικό εισόδηµα του 

φορολογούµενου. Αυτά ίσχυαν, πριν την κατάργηση του άρθρου 8 του παρόντος 

νόµου.61 

 

Ν.4024/2011 

 Με την αντικατάσταση της προηγούµενης διάταξης µε το άρθρο 38 του νόµου 

4024/11, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα, µειώνεται κατά 

ποσοστό 10% του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τον 
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φορολογούµενο σε ταµεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι 

υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων εισφορών στις 

περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταµεία που έχουν συσταθεί από το νόµο. 

 Ωστόσο, βασική προϋπόθεση των εισφορών αυτών είναι να ορίζεται από 

διάταξη νόµου η υποχρεωτική καταβολή τους. Κατά συνέπεια, ποσά που 

καταβάλλονται οικειοθελώς σε διάφορα ταµεία ή ποσά που καταβάλλονται πέραν από 

τα υποχρεωτικά από το νόµο καθοριζόµενα, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση. Άλλη 

προϋπόθεση για την έκπτωση των εισφορών αυτών είναι να αποδεικνύεται πλήρως η 

καταβολή τους µε βεβαιώσεις ή αποδείξεις του ασφαλιστικού ταµείου ή µε άλλο 

νόµιµο µέσο.62 

 Το ποσό της δαπάνης αυτής µειώνει το φόρο, µόνο εφόσον έχει περιληφθεί 

στην αρχική ή συµπληρωµατική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη), ενώ δεν 

υπάρχει περιορισµός στο ποσό επί του οποίου θα υπολογιστεί η µείωση του φόρου. 

 

Παράδειγµα 2.2.8Α 

Έστω ότι φορολογούµενος καταβάλλει για τις ασφαλιστικές του εισφορές στον 

Ο.Α.Ε.Ε., το ποσό των 6.000 ευρώ. Το ποσό της µείωσης υπολογίζεται ως εξής: 6.000 

* 10% = 600 ευρώ. 

Συνεπώς, το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα θα µειωθεί κατά 

600 ευρώ. 

 

2.2.9 Μείωση φόρου λόγω ασφαλίσεων ζωής κ.λπ. 

Ν.2238/1994 

 Ο νόµος 2238/94 ορίζει ότι, το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο 

φορολογούµενος για ασφάλιστρα ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και 

ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους 

βαρύνουν αφαιρείται από το φόρο του, ενώ το ποσό της αφαίρεσης δεν µπορεί να 

υπερβεί σε ποσοστό το 20% του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιµακίου της 

κλίµακας που ισχύει για µισθωτό χωρίς τέκνα. 63 
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 Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν 

µπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ για άγαµο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Κατά 

συνέπεια, η µέγιστη µείωση φόρου είναι 240 ευρώ και 480 ευρώ αντίστοιχα. 

  

Ν.4024/2011 

 Σε αντίθεση µε τον ν.2238/94, ο ν.4024/11 αναφέρει ότι η συγκεκριµένη 

δαπάνη µειώνεται από τον φόρο και όχι από το εισόδηµα, και το ποσό του φόρου 

της µειώνεται σε ποσοστό 10%. Στην δαπάνη αυτή περιλαµβάνονται και τα 

ασφάλιστρα που καταβάλλονται ετησίως για την ασφάλιση τέκνων, των οποίων 

οι γονείς βρίσκονται σε διάζευξη και δεν συνοικούν µαζί τους. 

 Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων πάνω στο οποίο υπολογίζεται η µείωση 

δεν µπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ για άγαµο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. 

 Επίσης, το ποσό αυτό υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, 

µειώνει το φόρο µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εµπρόθεσµη ή 

εκπρόθεσµη) και επιµερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του 

εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις, όπως 

αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση.64 

 

Παράδειγµα 2.2.9Α 

Έστω φορολογούµενος, άγαµος καταβάλλει ετησίως για ασφάλεια ζωής το ποσό των 

1.100 ευρώ. Το ποσοστό της µείωσης υπολογίζεται ως εξής: 1.100 * 10% = 110€. 

Συνεπώς, το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα θα µειωθεί κατά 

110 ευρώ. 

 

Παράδειγµα 2.2.9Β 

Έστω φορολογούµενος, άγαµος καταβάλλει ετησίως για ασφάλεια ζωής το ποσό των 

1.800 ευρώ. 

Επειδή το ποσό της δαπάνης ξεπερνά τα 1.200 ευρώ, ως ανώτερο ποσό επί του 

οποίου θα υπολογιστεί η µείωση του φόρου του, είναι το ποσό των 1.200 ευρώ. 

Συνεπώς, το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα, θα µειωθεί κατά 

1.200 * 10% = 120 ευρώ. 
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2.2.10 Μείωση φόρου λόγω διατροφής 

Ν.2238/1994 

 Με βάση αυτόν τον νόµο, το ποσό του φόρου µειώνεται κατά ποσοστό 20% 

για το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο και 

επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της διατροφής 

επί της οποία υπολογίζεται η µείωση του φόρου δεν µπορεί να υπερβεί τις 3.000 

ευρώ.65 

 

Ν.4024/2011 

 Μετά την αντικατάσταση του νόµου 2238/94 από τον νόµο 4024/11, το ποσό 

του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό 10% του 

ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο και 

επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη. 

 Ωστόσο, το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.500 ευρώ, 

ενώ το ποσό της δαπάνης µειώνει το ποσό, µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική 

ή συµπληρωµατική δήλωση, είτε αυτή είναι εµπρόθεσµη είτε εκπρόθεσµη. 

 

Παράδειγµα 2.2.10Α 

Έστω ότι φορολογούµενος που κατέβαλε στη σύζυγό του ετησίως διατροφή ποσού 

10.000 ευρώ. 

Το ποσό της µείωσης υπολογίζεται ως εξής: 10.000 * 10% = 1.000. 

Συνεπώς, το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα θα µειωθεί κατά 

1.000 ευρώ. 

 

Παράδειγµα 2.2.10Β 

Έστω φορολογούµενος που κατέβαλε στη σύζυγό του ετησίως διατροφή ποσού 

20.000 ευρώ. 

Το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα υπολογίζεται ως εξής: 

20.000 * 10% = 2.000 ευρώ, το οποίο περιορίζεται στο ανώτερο ποσό µείωσης 

φόρου, δηλαδή 1.500 ευρώ. 
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2.2.11 Μείωση φόρου σε παραµεθόριες περιοχές 

 Ο νόµος 2238/94 αναφέρει ότι, για τον φορολογούµενο που αποκτά εισόδηµα 

από µισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) 

τουλάχιστον µήνες µέσα στο έτος που απέκτησε το εισόδηµα αυτό στους Νοµούς 

Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου και ∆ωδεκανήσου, καθώς και σε 

περιοχή των νοµών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, 

Σερρών και ∆ράµας, η οποία περιλαµβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) 

χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµµή, κατά εξήντα (60) ευρώ για κάθε τέκνο που 

τον βαρύνει. 

 Ωστόσο, για την συγκεκριµένη περίπτωση µείωση του φόρου, ισχύουν τα ίδια 

και µετά την εφαρµογή του νόµου 4024/11. Στην περίπτωση συζύγων, αρκεί ο ένας 

από αυτούς να έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις.66 

 

2.2.12 Μείωση φόρου λόγω ∆ωρεών στο ∆ηµόσιο, Ο.Τ.Α., κ.λπ. 

Ν.2238/1994 

 Σύµφωνα µε τον ν.2238/94, από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου, 

αφαιρούνται κατά ποσοστό 20% τα ποσά που καταβάλλονται από τον 

φορολογούµενο λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, του Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, 

την Ιερά Μονή Σινά, τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα Κρατικά και 

∆ηµοτικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και 

το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων.67 

  

Ν.4024/2011 

 Η παραπάνω δαπάνη, µεταφέρθηκε στο άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος, και µετά την εφαρµογή του νόµου 4024/11 ορίζεται ότι, το ποσό του 

φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό 10% των ποσών 

που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, τους 
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ιερούς ναούς, τις ιερές µονές του Αγίου Όρους, το οικουµενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την Ιερά 

Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ηµεδαπά Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα 

νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον 

Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων. 

 Το συνολικό ποσό πάνω στο οποίο υπολογίζεται η µείωση του φόρου, δεν 

µπορεί να υπερβεί το ποσοστό 10% του εισοδήµατος που προκύπτει. Επίσης, το ποσό 

της δαπάνης µειώνει τον φόρο, µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική ή 

συµπληρωµατική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) και ταυτόχρονο, εφόσον 

έχουν τηρηθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις:68 

• Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών της περίπτωσης αυτής, πάνω στο 

οποίο υπολογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 10% του συνολικού 

εισοδήµατος που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. 

• Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών 

υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. 

• Όταν τα ποσά των δωρεών και χορηγιών της περίπτωσης αυτής υπερβαίνουν 

το ποσό των 300 ευρώ ετησίως, δεν απαιτείται να έχουν κατατεθεί τα ποσά σε ειδικό 

λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί στην 

Ελλάδα. 

 

Παράδειγµα 2.2.12Α 

Έστω φορολογούµενος µε εισόδηµα 20.000 ευρώ, δωρίζει σε κοινωφελές ίδρυµα το 

ποσό των 2.000 ευρώ και σε ιερό ναό το ποσό των 500 ευρώ. Το συνολικό ποσό της 

δωρεάς ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. 

Επειδή το ποσό της δωρεάς υπερβαίνει το 10% του συνολικού εισοδήµατος του, 

δηλαδή 20.000 * 10% = 2.000 ευρώ, το ποσό της δωρεάς επί της οποίας θα 

υπολογιστεί η µείωση θα περιοριστεί στα 2.000 ευρώ. 

Εποµένως, το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα θα µειωθεί 

κατά: 2.000 * 10% = 200 ευρώ. 
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Παράδειγµα 2.2.12Β 

Έστω φορολογούµενος µε εισόδηµα 30.000 ευρώ, δωρίζει σε κοινωφελές ίδρυµα το 

ποσό των 1.500 ευρώ. 

Το 10% του εισοδήµατός του είναι: 30.000 * 10% = 3.000. Άρα, το ποσό πάνω στο 

οποίο θα υπολογιστεί η µείωση φόρου είναι το πραγµατικό ποσό που κατέβαλε ο 

φορολογούµενος, δηλαδή 1.500 ευρώ. 

Συνεπώς, το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα θα µειωθεί κατά: 

1.500 * 10% = 150 ευρώ. 

 

2.2.13 ∆ωρεές ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων  

Ν.2238/1994 

 Στον νόµο 2238/94, αναφέρεται ότι αφαιρείται από το φόρο η αξία των 

ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που µεταβιβάζονται 

λόγω δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία 

που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον 

Κρατικό Προϋπολογισµό, κατά ποσοστό 20%.69 

 

Ν.4024/2011 

 Σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ν.2238/94, µέρος της παραπάνω δαπάνης 

αφαιρείται από τον φόρο και όχι από το εισόδηµα. Συγκεκριµένα, το ποσό του φόρου 

που προκύπτει µε βάση την κλίµακα, µειώνεται κατά ποσοστό 10% της αξίας των 

ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, λόγω δωρεάς στα 

κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό. 

 Ως αξία των δωριζοµένων ιατρικών µηχανηµάτων και ασθενοφόρων 

οχηµάτων σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία (π.χ. αγορά και ταυτόχρονη δωρεά), 

λαµβάνεται αυτή που προκύπτει από τα στοιχεία αυτά. Σε περιπτώσεις που δεν 

υπάρχουν στοιχεία, τότε η αξία προσδιορίζεται  από τον προϊστάµενο της ∆ηµόσια 

Οικονοµικής Υπηρεσίας.70 
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2.2.14 Μείωση φόρου λόγω δωρεών σε κοινωφελή ιδρύµατα, σωµατεία µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κ.λπ. 

Ν.2238/94 

 Σύµφωνα µε τον ν.2238/94, αφαιρούνται από το φόρο του φορολογούµενου 

σε ποσοστό 20% τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από αυτόν, λόγω δωρεάς 

προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ηµεδαπά νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 

νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, 

τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν 

ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς 

και οποιοδήποτε αθλητικό σωµατείο που έχει συσταθεί νόµιµα και είναι 

αναγνωρισµένο από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, εφόσον οι δωρεές αυτές 

προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τµηµάτων. 71 

  

Ν.4024/2011 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του ν.4024/11, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε 

βάση την κλίµακα µειώνεται κατά ποσοστό 10% των χρηµατικών ποσών της 

παραπάνω δαπάνης. 

 Το ποσό της δαπάνης µειώνει το φόρο, µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην 

αρχική ή συµπληρωµατική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη), καθώς και εφόσον 

έχουν τηρηθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις:72 

• Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών των περιπτώσεων αυτών 

υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ετησίως, λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν κατατεθεί 

σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό 

αυτόν στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί 

στην Ελλάδα. 

• Το γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα 

στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας 

αριθµητικώς και ολογράφως, την ηµεροµηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του 

δωρητή ή χορηγού κατά περίπτωση. 
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• Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών 

υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. 

• Το συνολικό ποσό των χρηµατικών δωρεών και χορηγιών της περίπτωσης 

αυτής, πάνω στο οποίο υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό 

10% του εισοδήµατος του φορολογούµενου. 

 

 

2.2.15 Μείωση φόρου λόγω χορηγιών, κ.λπ. 

Ν.2238/1994 

 Ο παρόν νόµος ορίζει ότι, αφαιρούνται από το φόρο τα χρηµατικά ποσά που 

καταβάλλονται από τον φορολογούµενο µέχρι το ποσοστό 20% του συνολικού 

φορολογούµενου εισοδήµατός του, λόγω χορηγίας προς τα µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή 

συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.73 

 

Ν.4024/2011 

 Σύµφωνα µε τον ν.4024/11, το ποσό της παραπάνω δαπάνης αφαιρείται από 

τον φόρο και συγκεκριµένα, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα 

µειώνεται κατά ποσοστό 10% των χρηµατικών ποσών που καταβάλλει ο 

φορολογούµενος για τις παραπάνω χορηγίες. 

 Επισηµαίνεται ότι, µε την έννοια των πολιτιστικών σκοπών που απαιτείται να 

έχουν οι χορηγίες προς τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, εννοείται κυρίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση 

γραµµάτων, της µουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της 

ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, 

επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισµένων ιδιωτικών µουσείων, όπως τέχνης, 

φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών. 

 Το ποσό αυτής της δαπάνης µειώνει το φόρο, µόνο εφόσον έχει περιληφθεί 

στην αρχική ή συµπληρωµατική δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη), και εφόσον 

έχουν τηρηθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις:74 
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• Όταν τα ποσά των δωρεών και χορηγιών των περιπτώσεων αυτών 

υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ετησίως, λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν κατατεθεί 

σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό 

αυτόν στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα 

στην Ελλάδα. 

• Το γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα 

στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας 

αριθµητικώς και ολογράφως, την ηµεροµηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του 

δωρητή ή χορηγού κατά περίπτωση. 

• Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών 

υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. 

• Το συνολικό ποσό των χρηµατικών δωρεών και χορηγιών της περίπτωσης 

αυτής, πάνω στο οποίο υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό 

10% του εισοδήµατος του φορολογούµενου. 

 

2.2.16 Μείωση φόρου λόγω δαπάνης για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης 

ακινήτου 

Ν.2238/1994 

 Ο νόµος 2238/94 ορίζει ότι ο φορολογούµενος έχει µείωση φόρου σε ποσοστό 

20% επί της δαπάνης είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίµου από 

πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, ηλιοθερµικών 

και φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Το ποσό που αφαιρείται δεν µπορεί να υπερβεί τα 

6.000 ευρώ.75 

 

Ν.4024/2011 

 Σύµφωνα ωστόσο µε τον νόµο 4024/11, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε 

βάση την κλίµακα, µειώνεται κατά ποσοστό 10% του ποσού της δαπάνης για 

επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα 

επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Η συγκεκριµένη µείωση ισχύει 

και για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου που θα προκύψουν µετά από 
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ενεργειακή επιθεώρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3661/2008, οι οποίες 

αφορούν:76 

• 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, οι οποίες 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 την εγκατάσταση φυσικού αερίου. 

• Την αγορά ή 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. 

• Την θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτίρια µε τοποθέτηση διπλών 

θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θερµοµονωτικών πλαισίων/κουφωµάτων και 

τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος ή και στην οροφή. 

• Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρµόδιο 

επιθεωρητή. 

 

 Τέλος, το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής, πάνω στην οποία 

υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ. 

 

Παράδειγµα 2.2.16Α 

Έστω φορολογούµενος κατέβαλε το ποσό των 2.500 ευρώ για θερµοµόνωση. 

Το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα, θα µειωθεί κατά 2.500 * 

10% = 250 ευρώ.77 
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Παράδειγµα 2.2.16Β 

Έστω φορολογούµενος κατέβαλε το ποσό των 10.500 ευρώ για εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκού συστήµατος στη στέγη της κατοικίας που διαµένει. 

Επειδή η δαπάνη που κατέβαλε είναι 10.500 ευρώ, το ποσό επί του οποίου θα 

υπολογιστεί η µείωση του φόρου περιορίζεται στο ανώτερο ποσό που ορίζει ο νόµος, 

δηλαδή 3.000 ευρώ. 

Συνεπώς, το ποσό του φόρου που θα προκύψει µε βάση την κλίµακα θα µειωθεί κατά 

3.000 * 10% = 300 ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΚΦΕ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

 

Μαυροειδή ∆ήµητρα – Φαλκωνάκη Λαµπρινή Σελίδα 70 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

∆ΙΚΑΙΟΤΗΤΑ Ν.4024/11 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

 Με την ψήφιση του ν.4024/11 επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο και το 

ύψος φορολογίας των εισοδηµάτων των φυσικών προσώπων. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του 2ου Πανελληνίου 

Επιστηµονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Οικονοµικών και Φορολογικών Μελετών, 

εννέα στους δέκα φορολογούµενους δηλώνουν ότι, το φορολογικό σύστηµα στην 

Ελλάδα δεν είναι καθόλου σταθερό, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι είναι αναξιόπιστο 

και δεν αποδίδει κοινωνική δικαιοσύνη. Επίσης, το 74% των ερωτηθέντων απάντησε 

ότι το φορολογικό σύστηµα είναι αναποτελεσµατικό, το 71,4% ότι είναι αδιαφανές 

και το 84,4% ότι δεν ευνοεί την ανταγωνιστικότητα.78 

 Έτσι, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι, το υπάρχον φορολογικό 

σύστηµα δεν διαθέτει ή διαθέτει σε ελάχιστο βαθµό τα χαρακτηριστικά εκείνα, τα 

οποία απαιτούνται, έτσι ώστε να είναι δίκαιο και αποδοτικό. 

 Συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή του ν.4024/11 µειώνονται οι φοροαπαλλαγές 

που είχε τα προηγούµενα έτη ο φορολογούµενος, πράγµα που οδηγεί σε δραστική 

µείωση των επιστροφών φόρων που θα λάβουν οι φορολογούµενοι το 2012. 

 Εδικά, επιβάλλεται πιο επιβαρυντική φορολογική κλίµακα για όλους τους 

φορολογούµενους. Ο αριθµός των φορολογικών κλιµακίων µειώνεται από 10 σε 8 και 

µέσω αλλαγών, και στους φορολογικούς συντελεστές επέρχεται αύξηση της 

φορολογικής επιβάρυνσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον φορολογούµενο µε 

εισόδηµα 16.000 ευρώ, ο φόρος εισοδήµατος αυξάνεται κατά 300 ευρώ, για έναν 

φορολογούµενο µε εισόδηµα 26.000 ευρώ αυξάνεται κατά 320 ευρώ και για έναν 

φορολογούµενο µε εισόδηµα 40.000 ευρώ, ο φόρος εισοδήµατος αυξάνεται κατά 420 

ευρώ. Να σηµειωθεί ότι, αν ο υπολογισµός γίνει µε την φορολογική κλίµακα που 

ίσχυε το 2010 (µε αφορολόγητο 12.000 ευρώ), οι προηγούµενες επιβαρύνσεις 

αυξάνονται κατά 400 ευρώ επιπλέον.79 
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 Επιπλέον, όλες οι φοροαπαλλαγές υπολογίζονται πλέον µε συντελεστή 

έκπτωσης από το φόρο 10% ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήµατος του 

φορολογούµενου και καταργείται πλήρως κάθε έκπτωση δαπανών από το εισόδηµα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι δαπάνες για τόκους 

στεγαστικών δανείων, µε τα οποία αποκτάται η πρώτη κατοικία, τα έξοδα 

νοσοκοµειακής περίθαλψης, το ενοίκιο κύριας κατοικίας, η δαπάνη για φροντιστήρια, 

οι εισφορές που καταβάλλονται σε ταµεία ασφάλισης και άλλα. 

 Για τους φορολογούµενους ηλικίας κάτω των 30 ετών και άνω των 65, το 

αφορολόγητο µειώνεται στα 9.000 ευρώ από τα 12.000 ευρώ που ίσχυε. Για τους 

υπόλοιπους φορολογούµενους, το αφορολόγητο όριο µειώνεται στις 5.000 ευρώ. Στο 

τµήµα του εισοδήµατος που πλέον φορολογείται, µετά τη µείωση του αφορολόγητου 

ορίου, ορίζεται φορολογικός συντελεστής 10%. Η παρακράτηση φόρου µε το νέο 

αφορολόγητο ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου 2010, αλλά το νέο µειωµένο αφορολόγητο 

όπως και όλες οι φορολογικές διατάξεις ισχύουν από 1.1.2011. αυτό σηµαίνει ότι, ο 

αυξηµένος φόρος λόγω της µείωσης του αφορολόγητου ορίου θα εισπραχθεί µε την 

εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2012. Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται 

κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογούµενου που τον 

βαρύνουν και κατά 3.000 ευρώ για κάθε επόµενο τέκνο.80 

 Παρακάτω, αναλύεται η µείωση του φόρου λόγω δαπανών την εφαρµογή του 

ν.4024/11, συγκριτικά µε τις διατάξεις του προηγούµενου φορολογικού καθεστώτος, 

µε σκοπό να φανεί όσο το δυνατόν αρτιότερα, η αδικία ποτ επιβάλλεται στους 

φορολογούµενους µε τις νέες διατάξεις.81 

 

Μεταβολές στη Φ.Ε. µε τον ν.4024/2011 Προηγούµενο καθεστώς 

Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης του φορολογούµενου και των 

λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν 

εκπίπτουν σε ποσοστό 10%, ενώ το ποσό της 

µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τις 3.000€. 

Εξέπιπτε κατά 20%, ενώ το ποσό της 

µείωσης δεν µπορούσε να υπερβεί τις 

6.000€. 

Το ποσό του µισθώµατος που καταβάλλεται Εξέπιπτε κατά 20%, ενώ η δαπάνη 
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ετησίως για κύρια κατοικία του 

φορολογούµενου και της οικογένειάς του 

εκπίπτει κατά 10%, ενώ η δαπάνη επί της 

οποίας υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να 

υπερβεί τα 1.000€ 

επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση 

δεν µπορούσε να υπερβεί τα 800€. 

Η δαπάνη για παράδοση κατ’ οίκον 

ιδιαίτερων µαθηµάτων ή για φροντιστήρια 

οποιασδήποτε αναγνωρισµένης 

εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών, η 

οποία καταβάλλει ο φορολογούµενος 

ετησίως για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για 

τον ίδιο, εκπίπτει κατά 10%, ενώ η δαπάνη 

επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση δεν 

µπορεί να υπερβεί τα 1.000€. 

Εξέπιπτε κατά 20%, ενώ η δαπάνη 

επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση 

δεν µπορούσε να υπερβεί τα 800€. 

Το ποσό των δεδουλευµένων τόκων που 

καταβάλλονται από τον φορολογούµενο για 

στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης 

κατοικίας που του χορηγούνται µε υποθήκη ή 

προσηµείωση από τράπεζες, κ.λπ., από 

1.1.2011 εκπίπτει κατά 10% και υπολογίζεται 

στους τόκους που αντιστοιχούν στο τµήµα 

του δανείου ως 200.000€. 

Εξέπιπτε κατά 20% 

Τα ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, 

κ.λπ. του φορολογούµενου, της συζύγου του 

και των τέκνων που τους βαρύνουν, 

εκπίπτουν κατά 10%, ενώ το ποσό της 

δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου 

υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί 

τα 1.200€ για άγαµο και τα 2.400€ για 

οικογένεια. 

Εξέπιπταν κατά 20% 

Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται 

από τον έναν σύζυγο στον άλλο και 

επιδικάστηκε η συµφωνήθηκε µε 

Εξέπιπτε κατά 20%, ενώ το ποσό της 

µείωσης δεν µπορούσε να υπερβεί τις 

3.000€. 
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συµβολαιογραφική πράξη εκπίπτει κατά 

10%, ενώ το ποσό της µείωσης του φόρου 

δεν µπορεί να υπερβεί τα 1.500€. 

Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς 

στο ∆ηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. κ.λπ., εκπίπτουν 

κατά 10%, ενώ το συνολικό ποσό των 

δωρεών και χορηγιών της περίπτωσης αυτής 

επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού 

εισοδήµατος. 

Εξέπιπτε κατά 20%. 

Το ποσό της δαπάνης φια επεµβάσεις 

ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου 

(αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για 

την εγκατάσταση τηλεθέρµανσης κ.λπ.), 

εκπίπτει κατά 10%, µε το ποσό της δαπάνης 

επί της οποίας υπολογίζεται η µείωση να µην 

µπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000€. 

Εξέπιπτε κατά 20% µέχρι ποσού 

3.000€ και κατά ποσοστό 10% από 

ποσό 30.001 µέχρι 6.000€. Το ποσό 

της δαπάνης επί της οποίας 

υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να 

υπερβεί το ποσό των 6.000€. 

Το ποσό της δαπάνης των εισφορών που 

καταβάλλονται από τον φορολογούµενο σε 

ταµεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή 

τους είναι υποχρεωτική απλό το νόµο, καθώς 

και το ποσό των καταβαλλόµενων εισφορών 

στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής 

του σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο, 

εκπίπτει κατά 10%. 

Εξέπιπτε κατά 20% 

 

 Οι παραπάνω µειώσεις φόρου µεταβλήθηκαν δυσµενώς για τους 

φορολογούµενους και σε συνδυασµό µε την µεγάλη αύξηση στις αντικειµενικές 

δαπάνες και υπηρεσίες που έγινε µε τον προηγούµενο φορολογικό νόµο, η 

φορολογική επιβάρυνση έχει αυξηθεί υπερβολικά σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα.82 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ) ισχύει από το 1952. 

∆ηµιουργήθηκε µε σκοπό την οµαλή και νόµιµη λειτουργία της αγοράς, ως προς την 

εµφάνιση των ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων, µε 

βάση τα οποία έπρεπε να φορολογηθούν. Σε κάποιο βαθµό οι διατάξεις του Κ.Β.Σ 

λειτούργησαν αποτελεσµατικά. 

 Μέχρι τότε, ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων, ίσχυε ο εµπορικός 

νόµος και άλλα διατάγµατα που οι περισσότεροι, προπαντός οι µικροµεσαίοι, δεν τα 

εφάρµοζαν. Με την καθιέρωση του Κ.Β.Σ., οι επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν ότι 

πρέπει να τηρούν λογιστικά βιβλία, όχι µόνο για την σωστή παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων, αλλά και για την παρακολούθηση µέσω αυτών, της πορείας των 

εργασιών τους.83 

 Ωστόσο, µέσα στις αλλαγές που γίνονται στο φορολογικό τοπίο της χώρας, 

είναι και αυτή της κατάργησης του Κ.Β.Σ. µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την 

απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος.84 

 Με τον νέο Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.), οι επιχειρηµατίες 

απαλλάσσονται από τον εφιάλτη της απόρριψης των βιβλίων τους και τα πρόστιµα 

όχι µόνο παύουν να είναι εξοντωτικά, αλλά παρέχεται στους «συνεπείς» παραβάτες 

και µπόνους επιστροφής µέρους αυτών, κάτι που συµβαίνει για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα. Μπόνους µειωµένων προστίµων αποκτούν και όσοι έχουν εντοπισθεί µε τον 

παραδοσιακό Κ.Β.Σ. να παραβατούν, καθώς αποκτούν την δυνατότητα αυτόµατης 

ένταξης στις νέες ρυθµίσεις. Από την άλλη πλευρά, συνυπεύθυνοι για παραβάσεις µη 

έκδοσης αποδείξεων καθίστανται και οι καταναλωτές. 

 Η κατάργηση του Κώδικα αποτελούσε πάγιο αίτηµα της αγοράς εδώ και 

πολλά χρόνια, κάτι το οποίο είχε επίσης εδώ και καιρό ενστερνιστεί και η πολιτεία, 

πλην όµως, η αντικατάστασή του απαιτούσε αλλαγή µία προς µία όλων των 

                                                           
83 www.tovima.gr, Άρθρο «Αντίστροφη µέτρηση για την κατάργηση του Κ.Β.Σ.», Βασίλης Κορκίδης 
(πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Εµπόρων – ΕΕΣΕ), 4.4.2011 
84 www.kerdos.gr, Άρθρο «Αµέσου προτεραιότητας η κατάργηση του Κ.Β.Σ.», ∆. Τσουπαρόπουλος – 
Γ. Τριανταφύλλου, 15.11.2011 
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υφιστάµενων διατάξεων σε συνδυασµό µε την αναµόρφωση του φορολογικού 

συστήµατος και του ελεγκτικού µηχανισµού που µόλις τώρα καθίσταται εφικτό.85 

 Όπως προαναφέρθηκε, µε τις αλλαγές που προωθούνται, καθιερώνεται ένα 

«point system» για τις φορολογικές παραβάσεις µε σηµαντικότερα στοιχεία τη µη 

απόρριψη των βιβλίων, τα ελαστικότερα πρόστιµα για τυπικές παραβάσεις, ενώ για 

πρώτη φορά θεσπίζονται και «κίνητρα συµµόρφωσης». Παράλληλα, εντάσσονται στο 

κυνήγι της φοροδιαφυγής και οι πολίτες, οι οποίοι απειλούνται µε την επιβολή 

προστίµου 100 ευρώ στην περίπτωση που συλλαµβάνονται από το Σ∆ΟΕ να µην 

ζητούν απόδειξη για τις αγορές που πραγµατοποίησαν. 

 Οι παραβάτες που θα πληρώνουν τα πρόστιµα θα δικαιούνται επιστροφής 

ποσού, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 30% του αρχικού προστίµου. Σε περίπτωση 

συµβιβασµού, το ίδιο πρόστιµο µειώνεται κατά 60% στην εφάπαξ πληρωµή και 40% 

αν καταβληθεί σε δόσεις. Σύµφωνα λοιπόν µε τις νέες διατάξεις: 

• Καθιερώνεται αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού των προστίµων. 

• Σε περίπτωση µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης των στοιχείων που έχει ως 

αποτέλεσµα την απόκρυψη της συναλλαγής ή µέρους αυτής ή αποκρυφθείσα αξία, 

είναι µεγαλύτερη των 5.000 ευρώ επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε το 

25% της συναλλαγής ή µέρους αυτής που υποκρύφθηκε. 

• Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη 

εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων 

που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά 

ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιµο ίσο µε το 30% της αξίας 

κάθε στοιχείου ή καταχώρησης µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, εφόσον αυτή 

είναι µεγαλύτερη των 5.000 ευρώ. 

• Οι φορολογούµενοι που θα καταβάλλουν το σύνολο των προστίµων, θα 

λαµβάνουν επιστροφή το 30% του ποσού που έχει καταβληθεί.86 

 

 Οι διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και 

Στοιχείων», µε τις οποίες ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των 

επιτηδευµατιών, σχετικά µε την τήρηση των Βιβλίων και την έκδοση των Στοιχείων 

                                                           
85 www.epityxiacom.blogspot.gr, Άρθρο «Τι αλλάζει στα φορολογικά µε την κατάργηση του Κ.Β.Σ.», 
Πηγή: Κέρδος, 3.12.2011 
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 www.kerdos.gr, Άρθρο «Αµέσου προτεραιότητας η κατάργηση του Κ.Β.Σ.», ∆. Τσουπαρόπουλος – 
Γ. Τριανταφύλλου, 15.11.2011 
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για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, παύουν να ισχύουν στο σύνολό 

τους από την 1η Ιανουαρίου 2012. Ωστόσο, σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου της 16ης ∆εκεµβρίου 2011 (ΦΕΚ Α’ 262/16.12.2011) µε τίτλο 

«Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 

Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011», οι 

διατάξεις του Κ.Β.Σ. ισχύουν και από 1.1.2012 µέχρι την κατάργησή του και την 

ενσωµάτωση του νέου Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.) στον ν.2238/1994. 

Συνεπώς, δεν δηµιουργείται κανένα πρόβληµα στις συναλλαγές των επιχειρήσεων και 

των ιδιωτών από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του 

υφιστάµενου προεδρικού διατάγµατος 186/1992.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 www.e-boss.gr, Άρθρο «Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ισχύει µέχρι την κατάργηση 
του», Κωνσταντίνος ∆ηµ. Γραβιάς, 22.12.2011 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

 Η Ελλάδα, από το 2009 βρίσκεται σε κατάσταση οικονοµικής ύφεσης. Η 

πολιτεία σε συνεργασία µε τους Ευρωπαίους δανειστές της, έχει συνάψει ορισµένες 

συµβάσεις, τα λεγόµενα «Μνηµόνια», µέσω των οποίων γίνεται προσπάθεια να 

αποπληρωθεί το χρέος της χώρας και να επανέλθει η ανάπτυξη. 

 Την 27.10.2011 δηµοσιεύτηκε το πολυνοµοσχέδιο και συγκεκριµένα ο νόµος 

4024/2011, ο οποίος έγινε και επίσηµα νόµος του κράτους µε θέµα «Συνταξιοδοτικές 

ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

 Σύµφωνα µε τον νόµο 4024/2011, οι σηµαντικότερες αλλαγές στο φορολογικό 

σύστηµα της Ελλάδας, είναι οι παρακάτω:88 

1. Καταργούνται όλες οι εκπτώσεις δαπανών του άρθρου 8 του ν.2238/1994 από 

το εισόδηµα και θα αφαιρούνται µόνο από τον φόρο. 

2. Επανακαθορίζεται η κλίµακα φορολογίας, µε µείωση των κλιµακίων από 10 

σε 8. 

3. Μειώνεται το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ από 12.000 ευρώ για όλους και 

για τους νέους µέχρι 30 ετών και τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών στα 9.000 

ευρώ από 12.000 ευρώ. 

4. Αυξάνεται το επιπλέον αφορολόγητο στις 2.000 ευρώ (από 1.500 ευρώ που 

ήταν το 2011) για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του φορολογούµενου. 

5. Μειώνεται το αφορολόγητο για όσους έχουν τρία τέκνα (τρίτεκνους) σε 

12.000 ευρώ από 23.500 ευρώ που ήταν το 2011. 

6. Απαιτούνται αποδείξεις για τα εισοδήµατα του 2011 ίσες µε το 25% του 

εισοδήµατος και µέχρι 6.000 ευρώ. Αν δεν προσκοµισθούν όλες, επιβάλλεται φόρος 

10% επί της διαφοράς. 

7. Έρχονται αλλαγές στις φοροαπαλλαγές και εκπίπτουν από τον φόρο το 10% 

(αντί του 20%) των κάτωθι δαπανών: 

 

• Των εξόδων ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, µε 

ανώτερο όριο τα 3.000 ευρώ. 

                                                           
88 www.tax-profit.gr, Άρθρο «Ανάλυση του Νόµου 4024 (Το Πολυνοµοσχέδιο)», Κοκολάκης Κ. 
Γρηγόρης 
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• Των µισθωµάτων που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του 

φορολογούµενου και της οικογένειάς του, µε ανώτερο όριο τα 1.000 ευρώ. 

• Της δαπάνης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα, µε ανώτερο όριο τα 

1.000 ευρώ. 

• Των δεδουλευµένων τόκων δανείων που λαµβάνονται για αγορά πρώτης 

κατοικίας. 

• Των δεδουλευµένων τόκων δανείων που λαµβάνονται για αναστήλωση, 

επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων. 

• Των ασφαλίστρων ζωής, ασθενείας, θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και 

ασθενείας, µε ανώτερο όριο τα 1.200 ευρώ για τον άγαµο και τα 2.400 ευρώ για τον 

έγγαµο. 

• Της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, µε ανώτερο 

όριο τα 1.500 ευρώ. 

• Των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, κ.λπ. 

• Της αξίας των δωριζόµενων ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων. 

• Των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, 

τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

χορηγούν υποτροφίες κ.λπ., καθώς και των ποσών που καταβάλλονται λόγω χορηγίας 

προς τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 

εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το 10% 

του εισοδήµατος. 

• Των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθµιση ακινήτου, µε 

ανώτερο όριο τα 3.000 ευρώ. 

• Των εισφορών που καταβάλλονται σε ταµεία ασφάλισης, µε ανώτερο όριο τα 

1.000 ευρώ. 

 

8. Επανέρχεται ο συµπληρωµατικός φόρος στα ακίνητα στα φυσικά πρόσωπα µε 

συντελεστή 1,5%. Εάν η επιφάνεια υπερβαίνει τα 300 τµ. αυξάνεται στο 3%. 

9. Αυξάνεται στο 10% από 5% ο φόρος του πρώτου κλιµακίου για όσους 

κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα. 

10. Ρυθµίζεται ο τρόπος παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, 

που διενεργείται από τους εργοδότες στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που 

αποκτούν οι αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας 
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ασφάλισης, οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση 

µίσθωσης εργασίας. Η παρακράτηση που διενεργείται στο εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα εφαρµοστεί για εισοδήµατα 

που αποκτώνται από 1.1.2012 µέχρι και 31.12.2014. 

11. ∆ιευκρινίζεται ότι, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων, ως 

έκτακτος φόρος, δεν εκπίπτει από το συνολικό εισόδηµα ή από το φόρο της κλίµακας 

του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. 

12. Καταργείται η απαλλαγή ποσού εισοδήµατος 30.000 ευρώ που είχαν 

επιτηδευµατίες µέχρι 35 ετών για τρία έτη. 

13. Τέλος, ορίζεται η αποκλειστική αρµοδιότητα Επιτροπής, προκειµένου για 

φορολογικές διαφορές που υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ.89 

 

 Η θέσπιση του νόµου 4024/2011, αποτελεί για την πολιτεία µία δίοδο 

σταδιακής µείωσης του ελλείµµατος της χώρας, µείωσης του δηµοσίου χρέους και 

της επαναφοράς της σε στάδιο ανάπτυξης. Ωστόσο, για τους περισσότερους πολίτες, 

οι παραπάνω διατάξεις είναι άδικες και ανακριβείς. 

 «Η θέσπιση από το κράτος αλλεπάλληλων φορολογικών νόµων, που µόνο 

στόχο έχουν την είσπραξη ολοένα και υψηλότερων φόρων για την κάλυψη 

δηµοσιονοµικών αστοχιών στον προϋπολογισµό, έχει οδηγήσει στην έλλειψη 

παντελούς αξιοπιστίας σε όλο το εύρος της φορολογικής νοµοθεσίας. Η προσήλωση 

στον εσφαλµένο αυτό στόχο, έχει οδηγήσει στην κατάρρευση των φορολογικών 

µηχανισµών, στην αύξηση του παραεµπορίου, στην µείωση των επενδύσεων και σε 

πληθώρα άλλων δυσλειτουργιών».90 

 Η δηµιουργία ενός αξιοκρατικού φορολογικού συστήµατος είναι καίριας 

σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία του συνόλου της οικονοµίας και για την δίκαιη 

κατανοµή των βαρών. Βασική προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία του συστήµατος 

είναι η εµπέδωση από τους πολίτες της έννοιας της φορολογικής συνείδησης. Για την 

θεµελίωση της φορολογικής συνείδησης είναι απαραίτητη η εδραίωση µηχανισµών 

που εξασφαλίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανοµή φόρων, την 

αποτελεσµατική χρησιµοποίησή του, αλλά και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας. 
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 www.tax-profit.gr, Άρθρο «Ανάλυση του Νόµου 4024 (Το Πολυνοµοσχέδιο)», Κοκολάκης Κ. 
Γρηγόρης 
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 www.protovoulia-politon.gr, Πρωτοβουλία Πολιτών, Άρθρο «∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα» 
Οι παραπάνω στόχοι είναι οι απόψεις των πολιτών σχετικά µε ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα. 
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