
Στον εν λόγω οδηγό, που δημο-
σιεύει σήμερα η «Ν», περι-

λαμβάνονται 30 ερωτήσεις και
απαντήσεις που αφορούν θέματα
φορολογίας εισοδήματος και έχουν
ως στόχο να βοηθήσουν τους φο-
ρολογούμενους να συμπληρώσουν
σωστά τις φορολογικές τους δη-
λώσεις αποφεύγοντας λάθη που
μπορεί να τους «στοιχίσουν» σε
χρήμα αλλά κυρίως σε χρήμα.

Στον ίδιο οδηγό επίσης διευ-
κρινίζεται ποιό καθεστώς ισχύει
για την αγορά ή ανέγερση πρώτης
κατοικίας, τί ισχύει για τους τό-
κους στεγαστικών δανείων, καθώς
και ποιές τιμές ζώνης λαμβάνον-
ται υπόψη για τον προσδιορισμό
της ετήσιας αντικειμενικής δαπά-
νης ιδιοκατοικούμενης ή μισθού-
μενης ή δωρεάν παραχωρούμε-
νης κατοικίας.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κεί-
μενο του εν λόγω οδηγού έχει ως
εξής:  
1. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να
υποβληθούν μαζί με τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος για τις
εκπιπτόμενες δαπάνες;

Με τη δήλωση φορολογίας ει-
σοδήματος φυσικών προσώπων
συνυποβάλλονται κατά περίπτω-
ση τα εξής δικαιολογητικά από τα
οποία αποδεικνύεται η πραγμα-
τοποίηση από το φορολογούμενο
των δαπανών, τις οποίες αυτός επι-
καλείται για έκπτωση από το ει-
σόδημά του ή μείωση του φόρου
που προκύπτει σ’ αυτό, για:
ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Αποδείξεις που έχουν εκδοθεί
από τον εκμισθωτή ή το νόμιμο εκ-
πρόσωπό του. Αντί των οικείων
αποδείξεων καταβολής ενοικίου,
ο φορολογούμενος δικαιούται να
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986, από την οποία να
προκύπτει το ποσό του ενοικίου
που καταβλήθηκε από αυτόν για
κύρια κατοικία του ιδίου και της
οικογένειάς του, ως και τα στοι-
χεία των δικαιούχων στους οποί-
ους το κατέβαλε και τον αριθμό
του φορολογικού μητρώου των
εκμισθωτών. Ποσοστό 20% της
δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν
μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευ-
ρώ, μειώνει το συνολικό φόρο. Τα
ίδια ισχύουν και για το μίσθωμα
που καταβάλλει ο φορολογούμε-
νος που μισθώνει κατοικίες για
τις στεγαστικές ανάγκες των τέ-
κνων του που σπουδάζουν σε πό-
λη που δεν έχουν ιδιόκτητη κα-
τοικία. Η μείωση αυτή αναγνω-

ρίζεται μόνο όταν ο φορολογού-
μενος αναγράφει στις οικείες εν-
δείξεις της ετήσιας αρχικής (εμ-
πρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) δή-
λωσης φόρου εισοδήματος τον
ΑΦΜ του εκμισθωτή. Αν πρόκει-
ται για εκμισθωτές που δεν κα-
τοικούν ούτε διαμένουν στην Ελ-
λάδα, μπορεί να αναγράφεται ο
ΑΦΜ του πληρεξουσίου ή του νό-
μιμου εκπροσώπου τους. Για τους
ανήλικους εκμισθωτές, που δεν
έχουν ΑΦΜ, αναγράφεται ο ΑΦΜ
του προσώπου που έχει την επι-
μέλεια του ανηλίκου.

Όσοι παίρνουν στεγαστικό επί-
δομα, ανεξάρτητα από το ύψος
τους, δεν δικαιούνται την έκπτωση
αυτή.
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙ-
ΣΦΟΡΩΝ

Για την απόδειξη της καταβολής
του ποσού των ασφαλιστικών ει-
σφορών σε ταμεία ασφάλισης του
υπόχρεου, απαιτείται η σχετική
βεβαίωση ή απόδειξη του ασφα-
λιστικού φορέα από την οποία προ-
κύπτει το ποσό των ασφαλιστικών
εισφορών που η καταβολή τους εί-
ναι υποχρεωτική από το νόμο, κα-
θώς και το ποσό των καταβαλλό-
μενων εισφορών στις περιπτώσεις
προαιρετικής ασφάλισης σε τα-
μεία που έχουν συσταθεί με νό-
μο, χωριστά από τυχόν άλλα πο-
σά για εκπρόθεσμη κτλ. καταβο-
λή των εισφορών.

Το συνολικό ποσό της δαπά-
νης των εισφορών αυτών αφαι-
ρείται από το συνολικό εισόδημα.
ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
 Έξοδα ιατρικής περίθαλψης

Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης
θεωρούνται οι αμοιβές που κατα-
βάλλονται στην ημεδαπή και στην
αλλοδαπή σε ιατρούς φυσικά πρό-
σωπα όλων των ειδικοτήτων για
ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις,
οι αμοιβές σε οδοντιάτρους για
οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθε-
τική και γναθοχειρουργική. Επί-
σης περιλαμβάνονται οι δαπάνες
για φυσιοθεραπεία, λουτροθερα-
πεία, λογοθεραπεία και για επι-
σκέψεις σε ψυχολόγο. Στις παρα-
πάνω δαπάνες δεν περιλαμβά-
νονται οι δαπάνες που γίνονται για
τους ίδιους λόγους σε νοσοκομεία,
κλινικές, ιατρικά κέντρα κλπ. κα-
θώς και για δαπάνες διαρκούς κά-
λυψης ιατρικών αναγκών.

Για την απόδειξη της καταβολής
απαιτείται διπλότυπη απόδειξη,
η οποία εκδίδεται από τον ιατρό

κατά την είσπραξη της αμοιβής
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του ΚΒΣ, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Για την αναγνώριση της δαπάνης
για λογοθεραπεία και για ψυχο-
λόγο, εκτός από τη γνωμάτευση
του γιατρού απαιτείται και βεβαί-
ωση του γιατρού ότι έλαβε υπόψη
του τα πορίσματα του ψυχολόγου
ή λογοθεραπευτή. Το συνολικό
ετήσιο ποσό αυτών των δαπανών
εκπίπτει από το εισόδημα.
 Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλ-
ψης

Ως έξοδα νοσοκομειακής πε-
ρίθαλψης θεωρούνται οι πιο κά-
τω δαπάνες, για την απόδειξη της
καταβολής των οποίων απαιτούν-
ται τα εξής δικαιολογητικά:
Α.  Προκειμένου για νοσήλια σε
ιδιωτικές κλινικές:

α) Διπλότυπη απόδειξη της κλι-
νικής, από την οποία να προκύ-
πτει το ποσό της δαπάνης, για τη
νοσηλεία του ασθενή. Για την έκ-
δοση αυτής της απόδειξης εφαρ-
μόζονται οι σχετικές διατάξεις Του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β) Βεβαίωση του διευθυντή της
κλινικής για το χρόνο νοσηλείας
του ασθενή και το ποσό των εξόδων
αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξό-
δου.
B.  Προκειμένου για νοσήλια σε
κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά
ιδρύματα:

α) Διπλότυπη απόδειξη εί-
σπραξης του νοσηλευτικού ιδρύ-
ματος, από την οποία να προκύ-
πτει το ποσό της δαπάνης, για τη
νοσηλεία του ασθενή.

(β) Βεβαίωση του διευθυντή του
νοσηλευτικού ιδρύματος, για το
χρόνο νοσηλείας του ασθενή και
το ποσό των εξόδων αυτής, ανα-
λυτικά κατά είδος εξόδου.

Στις πιο πάνω υποπεριπτώσεις,
όταν στην οικεία απόδειξη εί-
σπραξης αναγράφεται ο χρόνος
της νοσηλείας και αναλυτικά τα
έξοδα της κατά είδος εξόδου, δεν
απαιτείται η πιο πάνω ιδιαίτερη, βε-
βαίωση του διευθυντή του νοση-
λευτικού ιδρύματος, νοσοκομεί-
ου ή κλινικής.
Γ . Έξοδα για την απασχόληση νο-
σοκόμου

α) Βεβαίωση του θεράποντα ια-
τρού, με την οποία να βεβαιώνε-
ται το είδος της νόσου από την
οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρ-
κειά της, καθώς και η ανάγκη απα-
σχόλησης νοσοκόμου, λόγω της
σοβαρότητας της νόσου.

β) Απόδειξη είσπραξης της αμοι-
βής από το πρόσωπο που πρό-
σφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος,
στην οποία πρέπει να αναφέρεται
το ονοματεπώνυμό του, το όνομα
του πατέρα του, ο αριθμός φορο-
λογικού μητρώου ή ταυτότητας, η
διεύθυνση της κατοικίας του και
η χρονική διάρκεια παροχής των
υπηρεσιών του, νόμιμα υπο-
γραμμένη.

Δ. Έξοδα σε επιχειρήσεις περί-
θαλψης ηλικιωμένων και προσώ-
πων που πάσχουν από κινητική
αναπηρία, οι οποίες εδρεύουν στην
Ελλάδα.

α) Διπλότυπη απόδειξη παρο-
χής υπηρεσιών, η οποία εκδίδε-
ται από τη επιχείρηση που ει-
σπράττει την αμοιβή σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κά-
θε φορά.

β) Βεβαίωση του διευθυντή ή
του νόμιμου εκπροσώπου της επι-
χείρησης για τον ακριβή χρόνο της
περίθαλψης του προσώπου που
κατέβαλε ή για το οποίο καταβλή-
θηκε η δαπάνη, καθώς και το πο-

σό αυτής κατά κατηγορία δαπά-
νης.
Ε. Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης
οργάνων στο σώμα του ασθενή και
αντικατάστασης μελών του σώ-
ματός του με τεχνητά.

Σε περίπτωση που η σχετική
δαπάνη αποτελεί μέρος των εξό-
δων νοσοκομειακής περίθαλψης,
απαιτούνται τα δικαιολογητικά
που προαναφέρθηκαν στην πιο
πάνω περίπτωση. Σε περίπτωση
που ο ίδιος ο ασθενής προμη-
θεύεται τα όργανα ή τα τεχνητά
μέλη από το ελεύθερο εμπόριο,
απαιτείται απόδειξη λιανικής πώ-
λησης. Η απόδειξη αυτή, η οποία
εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετι-

κές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων, πρέπει να περιέχει,
εκτός από τα στοιχεία που ορίζουν
αυτές οι διατάξεις και το ονοματε-
πώνυμο του αγοραστή, καθώς και
το είδος του πωλούμενου πράγ-
ματος.

Σε περίπτωση αγοράς γυαλιών
όρασης ή φακών επαφής ή ακου-
στικών βαρηκοΐας, εκτός από την
απόδειξη που προβλέπει ο ΚΒΣ,
απαιτείται και βεβαίωση γιατρού,
η οποία παραμένει στο φάκελο
του φορολογουμένου και ισχύει
ως δικαιολογητικό αγοράς γυα-
λιών όρασης, φακών επαφής και
ακουστικών βαρηκοΐας (για μια
πενταετία).
ΣΤ.  Ειδικές δαπάνες περίθαλψης
ανάπηρων παιδιών.

α) Διπλότυπη απόδειξη εί-
σπραξης, η οποία εκδίδεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυ-
τές ισχύουν κάθε φορά.

β) Βεβαίωση του διευθυντή της
σχολής ή του θεραπευτηρίου από
την οποία να προκύπτει ότι το τέ-
κνο του υπόχρεου πάσχει από ανία-
το νόσημα ή είναι τυφλό ή κωφά-
λαλο ή έχει διανοητική καθυστέ-
ρηση, ο ακριβής χρόνος της φοί-
τησης ή της περίθαλψης, γενικά,
του ανάπηρου τέκνου, για το οποίο
καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και
το ποσό της, αναλυτικά, κατά κα-
τηγορία δαπάνης.

γ) Στοιχεία, από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι τα τέκνα είναι
άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε
κατάσταση χηρείας και ότι το ετή-
σιο φορολογούμενο και απαλ-
λασσόμενο εισόδημά τους δεν
υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευ-
ρώ.
 Νοσήλια που καταβάλλονται στην
αλλοδαπή

Προκειμένου για έξοδα ιατρι-
κής και νοσοκομειακής περίθαλ-
ψης που καταβάλλονται στην αλ-
λοδαπή, απαιτούνται οι σχετικές βε-
βαιώσεις, τα τιμολόγια και τα απο-
δεικτικά είσπραξης των αλλοδα-
πών γιατρών ή νοσοκομείων ή κλι-
νικών. Εάν τα έξοδα αυτά έχουν
καταβληθεί σε κράτη-μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-
ρου (ΕΟΧ) / Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ),
απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 του φορολογου-
μένου ότι του παρασχέθηκαν οι
συγκεκριμένες ιατρικές ή νοσο-
κομειακές υπηρεσίες από το συγ-
κεκριμένο γιατρό ή νοσοκομείο ή
κλινική του συγκεκριμένου κρά-
τους και ότι κατέβαλε σ’ αυτούς τα
ποσά που αναγράφονται στα συ-
νημμένα δικαιολογητικά. Εάν τα
έξοδα αυτά έχουν καταβληθεί σε
άλλες χώρες του εξωτερικού, οι
σχετικές βεβαιώσεις, τα τιμολόγια

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ/ΟΔΗΓΙΑ

Οδηγός για τις φορολογικές δηλώσεις
[Γ.Γ.Π.Σ.] Τι ισχύει όσον αφορά στις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα ή το φόρο, τα τεκμήρια, τις αποδείξεις και την κλίμακα

Οι δαπάνες που μειώνουν το δηλωθέν εισόδημα ή τον
πρόσθετο φόρο που προκύπτει κατά την εκκαθάριση
των φορολογικών δηλώσεων, τα τεκμήρια που ισχύουν

και πώς καλύπτονται, οι αποδείξεις που «χτίζουν» φέτος το
αφορολόγητο όριο, αλλά και η νέα φορολογική κλίμακα που
ισχύει, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο νέο οδηγό που εξέ-
δωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το συνολικό ποσό των δωρεών και
χορηγιών επί του οποίου υπολογίζεται η

μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 10%
του συνολικού εισοδήματος.”

ΔΑΠΑΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΖΩΗΣ ΚΑΙ
ΘΑΝΑΤΟΥ
Για την απόδειξη της κατα-
βολής του ποσού των
ασφαλίστρων, με βάση τις
οικείες ασφαλιστικές συμ-
βάσεις, απαιτείται απόδειξη
είσπραξης του  ποσού των
ασφαλίστρων ή σχετική
βεβαίωση, από τις οποίες
προκύπτει το είδος της
ασφαλιστικής κάλυψης και
το καθαρό καταβαλλόμενο
ποσό των ασφαλίστρων,
χωριστά από τυχόν οποι-
αδήποτε άλλη σχετική
επιβάρυνση του ασφαλι-
σμένου. Επίσης, τα στοιχεία
του συμβαλλομένου και
των ασφαλιζόμενων προ-
σώπων, καθώς και τον
αριθμό και την ημερομηνία
της σχετικής σύμβασης.
Ποσοστό 20% της δαπάνης
αυτής, η οποία δεν μπορεί
να υπερβεί τα 1.200  για
άγαμο και τα 2.400  για
οικογένεια, μειώνει το
συνολικό φόρο.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Για την απόδειξη της κατα-
βολής των διδάκτρων για
ιδιαίτερα, κατ’ οίκον, μαθή-
ματα και για φροντιστήρια
απαιτείται απόδειξη παροχής
υπηρεσιών για το ποσό της
αμοιβής, η οποία εκδίδεται
σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά. Ποσο-
στό 20% της δαπάνης
αυτής, η οποία δεν μπορεί
να υπερβεί τα 1.200 ευρώ
μειώνει το συνολικό φόρο.
Επιπλέον, για την απόδειξη
καταβολής των δαπανών
ασφαλίστρων ζωής ή
θανάτου και διδάκτρων
που καταβάλλει ο διαζευγ-
μένος γονέας για τα τέκνα
του που δεν βαρύνουν
αυτόν αλλά τον άλλο γονέα
τους με τον οποίο συγκατοι-
κούν, απαιτείται και
υπεύθυνη δήλωση ότι τα
τέκνα είναι προστατευόμενα
του άλλου γονέα με βάση το
άρθρο 7 του ΚΦΕ, καθώς
και τα στοιχεία των τέκνων
και του άλλου γονέα (ονο-
ματεπώνυμο, πατρώνυμο,
έτος γέννησης, διεύθυνση
κατοικίας ΑΦΜ και ΔΟΥ).
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στην επόμενη σελίδα



και τα αποδεικτικά είσπραξης των
αλλοδαπών γιατρών ή νοσοκομεί-
ων ή κλινικών πρέπει να φέρουν θε-
ώρηση από τον αρμόδιο Έλληνα
Πρόξενο. Αν δεν υπάρχει Ελληνι-
κό Προξενείο, η θεώρηση των απο-
δείξεων πρέπει να γίνεται από την
τοπική αρχή του ξένου κράτους,
η οποία έχει τη σχετική εξουσιο-
δότηση. Σε περίπτωση που τα πιο
πάνω δικαιολογητικά φέρουν σφρα-
γίδα Apostille (σφραγίδα της Σύμ-
βασης της Χάγης για δημόσια έγ-
γραφα των χωρών που υπέγραψαν
τη Σύμβαση αυτή), δεν απαιτείται
η προξενική θεώρηση.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητι-
κά πρέπει να είναι μεταφρασμένα
νόμιμα.

Στη βεβαίωση που χορηγεί ο
εργοδότης ή το ασφαλιστικό τα-
μείο ή η ασφαλιστική επιχείρηση
για την απόδειξη, σύμφωνα με το
άρθρο 7 της 1017701/306/Α0012/
ΠΟΛ.1040/2001 απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών, του υπό-
λοιπου ποσού των δαπανών ια-
τρικής και νοσοκομειακής περί-
θαλψης που δεν κάλυψαν αυτοί
και με το οποίο επιβαρύνθηκε ο
φορολογούμενος, πρέπει να ανα-
γράφεται σε χωριστή ένδειξη το
συνολικό ποσό της δαπάνης ια-
τρικής περίθαλψης, το ποσό που
δεν καλύφθηκε και το υπόλοιπο
ποσό αυτής και σε χωριστή έν-
δειξη τα αντίστοιχα ποσά της δα-
πάνης νοσοκομειακής περίθαλ-
ψης. Επίσης, πρέπει να υποβάλ-
λονται φωτοαντίγραφα των σχετι-
κών αποδείξεων.

Ποσοστό 20% αυτών των δα-
πανών μειώνει το φόρο.Το ποσό της
μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα
6.000 ευρώ.

Επιπλέον για την απόδειξη κα-
ταβολής των δαπανών ιατρικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης που
καταβάλλει ο διαζευγμένος γονέας
για τα τέκνα του που δεν βαρύνουν
αυτόν αλλά τον άλλο γονέα τους
με το οποίο συγκατοικούν, απαι-
τείται και υπεύθυνη δήλωση ότι
τα τέκνα είναι προστατευόμενα
του άλλου γονέα με βάση το άρ-
θρο 7 του ΚΦΕ, καθώς και τα στοι-
χεία των τέκνων και του άλλου γο-
νέα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
έτος γέννησης, διεύθυνση κατοι-
κίας, ΑΦΜ και ΔΟΥ).
ΔΑΠΑΝΗ ΔΩΡΕΩΝ

Για την απόδειξη της καταβολής
του ποσού των δωρεών ή χορη-
γιών, απαιτούνται τα ακόλουθα,
κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
Α) Προκειμένου για δωρεά ιατρικών
μηχανημάτων και ασθενοφόρων
αυτοκινήτων στα κρατικά και δη-
μοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και
νοσοκομεία Ν.Π.Ι.Δ. που  επιχο-
ρηγούνται από τον Κρατικό Προ-
ϋπολογισμό:
(αα) Βεβαίωση του δωρεοδόχου
ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά.
(αβ) Αντίγραφο του πρωτοκόλλου
παράδοσης - παραλαβής.
(αγ) Σε περίπτωση αγοράς και άμε-
σης παράδοσης των δωρούμενων
αντικειμένων, το νόμιμο στοιχείο
που προβλέπεται από τον ΚΒΣ, από
το οποίο προκύπτει η αξία τους.

Σε περίπτωση που ο δωρητής
κατείχε από πριν τα δωρηθέντα
αντικείμενα, η αξία τους προσ-
διορίζεται από τον προϊστάμενο
της αρμόδιας ΔΟΥ.

Β)Προκειμένου για δωρεά χρη-
ματικών ποσών στο Δημόσιο τους
Ο.Τ.Α., τους Ιερούς ναούς, τις ιε-
ρές μονές του Αγίου Όρους,  το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταν-
τινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλε-
ξανδρείας και Ιεροσολύμων, την
Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκ-
κλησία της Αλβανίας, τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατι-
κά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα και νοσοκομεία Ν.Π.Ι.Δ. που
επιχορηγούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό και το Ταμείο Αρ-
χαιολογικών Πόρων:
(βα) Διπλότυπη απόδειξη ή γραμ-
μάτιο είσπραξης του ποσού της
δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδί-
δεται από το νόμιμο εκπρόσωπο
του δωρεοδόχου.
(ββ) Βεβαίωση ή αντίγραφο της οι-
κείας πράξης του νόμιμου εκπρο-
σώπου του δωρεοδόχου από την
οποία να προκύπτει η αποδοχή
της δωρεάς και η καταχώρηση του
ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία
του δωρεοδόχου.

Σε περίπτωση δωρεάς χρημα-
τικών ποσών με όρο, βεβαίωση του
νόμιμου εκπροσώπου του δωρεο-
δόχου από την οποία να προκύ-
πτει το ύψος του καθαρού προ-
ϊόντος που περιέρχεται στο δωρε-
οδόχο.

Γ)  Προκειμένου για δωρεά χρη-
ματικών ποσών στα κοινωφελή
ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα με υπηρε-
σίες εκπαίδευσης, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα
Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελείς σκοπούς
κ.λπ., και χορηγίες στα μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.Ι.Δ. με
σκοπούς πολιτιστικούς: 

Στην περίπτωση αυτή, όταν  το
ποσό της δωρεάς ή χορηγίας υπερ-
βαίνει τα 300 ευρώ ετησίως, κα-
τατίθεται σε ειδικό λογαριασμό
του δωρεοδόχου ή του αποδέκτη
της χορηγίας, που έχει ανοιχθεί
σε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, και εκτός
των παραπάνω δικαιολογητικών,
απαιτείται και το οικείο γραμμά-
τιο είσπραξης της Τράπεζας ή του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων, στο οποίο πρέπει να ανα-
γράφονται τα στοιχεία που ανα-
φέρονται στις διατάξεις του άρ-
θρου 8 του ν. 2238/1994.

Αν το πρωτότυπο έχει δοθεί στο
δωρεοδόχο για την είσπραξη του
ποσού που δωρήθηκε, υποβάλ-
λεται αντίγραφο του γραμματίου,

κυρωμένο από το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων ή την Τρά-
πεζα, από την οποία εκδόθηκε.

Για τα χρηματικά ποσά που κα-
ταβάλατε για πολιτιστικές χορη-
γίες του ν.3525/2007 στο Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα και στις αστικές
μη κερδοσκοπικές εταιρίες του άρ-
θρου 741 Α.Κ. που επιδιώκουν σκο-
πούς πολιτιστικούς, απαιτείται επι-
κυρωμένο αντίγραφο της απόφα-
σης του Υπουργού Πολιτισμού με
την οποία χαρακτηρίζεται η χο-
ρηγία ως πολιτιστική, τα πρωτό-
τυπα αποδεικτικά καταβολής των
ποσών εάν η χορηγία είναι χρη-
ματικό ποσό και την Υπουργική
Απόφαση για την εκτίμηση της
αξίας της χορηγίας εάν αυτή έγινε
σε είδος ή άυλα αγαθά ή υπηρεσίες,
καθώς και το αποδεικτικό παρά-
δοσης και παραλαβής της χορη-
γίας.

Για την απόδειξη της καταβολής
των δωρεών χρηματικών ποσών
υπέρ κρατικών φορέων και πα-
ρεμφερών κοινωφελών νομικών
προσώπων (οργανισμών, ιδρυμά-
των, κ.λπ. ), εγκατεστημένων σε άλ-
λα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σε χώρες του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
/ Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται είναι αυ-
τά που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ
του άρθρου 6 της 1017701/306/
Α0012/ΠΟΛ.1040/19-2-2001 (ΦΕΚ
232 Β) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών. Εάν από τα δικαιο-
λογητικά αυτά δεν προκύπτει ο μη
κερδοσκοπικός και κοινωφελής
χαρακτήρας των προσώπων αυ-
τών, απαιτείται βεβαίωση αυτών,
στην οποία θα αναγράφεται ότι εί-
ναι νομικά πρόσωπα μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα που επι-
διώκουν κοινωφελή σκοπό. Όλα
τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέ-
πει να είναι μεταφρασμένα νόμιμα.

Ποσοστό 20% αυτών των δα-
πανών μειώνει το φόρο. Η μείωση
αυτή γίνεται εφόσον τα ποσά των
δωρεών και χορηγιών υπερβαί-
νουν συνολικά τα 100 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των δωρεών
και χορηγιών επί του οποίου υπο-
λογίζεται η μείωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει ποσοστό 10% του συ-
νολικού εισοδήματος.
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΚΩΝ

Για την απόδειξη της καταβολής
των τόκων, απαιτείται, προκειμένου
για:

α) Στεγαστικά δάνεια, σχετική
βεβαίωση της Τράπεζας ή του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δα-

νείων ή του Ταχυδρομικού Ταμι-
ευτηρίου ή άλλου πιστωτικού ορ-
γανισμού, από την οποία να προ-
κύπτει ότι πρόκειται για στεγα-
στικό δάνειο για απόκτηση πρώ-
της κατοικίας (αγορά ή ανέγερση
ή αποπεράτωση), ότι έχει εγγραφεί
υποθήκη ή προσημείωση σε ακί-
νητο του φορολογουμένου ή του
άλλου συζύγου ή των τέκνων τους
που τους βαρύνουν, το ποσό μό-
νο των δεδουλευμένων συμβατι-
κών τόκων (ληξιπρόθεσμων και
απαιτητών) που όφειλε και κατέ-
βαλε αυτός μέσα στο έτος 2010
καθώς και το έτος σύναψης του
δανείου.

Εάν δεν αναγράφεται στη βε-
βαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το
ακίνητο, στο οποίο έχει εγγραφεί
υποθήκη ή προσημείωση, πρέπει
να επισυνάπτεται υπεύθυνη δή-
λωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να βεβαι-
ώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στο
φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή
στα τέκνα τους, που τους βαρύ-
νουν και ο αριθμός εγγραφής στο
βιβλίο μεταγραφών του οικείου
Υποθηκοφυλακείου (στην ίδια
υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται
ότι πρόκειται για δάνειο για αγορά
πρώτης κατοικίας, αν αυτό δεν βε-
βαιώνεται στην οικεία βεβαίωση
της Τράπεζας ή του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων κτλ.).

β) Νέα δάνεια που λαμβάνον-
ται για εξόφληση παλιών στεγα-
στικών δανείων που είχαν ληφθεί
για αγορά πρώτης κατοικίας, βε-
βαίωση της Τράπεζας ή γενικά του
φορέα που χορήγησε το νέο δά-
νειο, από την οποία να προκύπτει
ότι πρόκειται για νέο δάνειο για
εξόφληση παλιού στεγαστικού δα-
νείου, που είχε ληφθεί για αγορά

πρώτης κατοικίας με υποθήκη ή
προσημείωση σε ακίνητο του φο-
ρολογουμένου ή του άλλου συζύ-
γου ή των τέκνων τους που τους
βάρυναν, το ανεξόφλητο ποσό του
παλιού δανείου και ο χρόνος λήξης
του, ότι οι δεδουλευμένοι τόκοι
που καταβλήθηκαν το έτος 2010
αφορούν το τμήμα του νέου δα-
νείου που καταβλήθηκε για εξό-
φληση του υπόλοιπου ποσού του
παλιού δανείου που δεν είχε εξο-
φληθεί μέχρι τη σύναψη του νέ-
ου δανείου, καθώς και ότι έχει εγ-
γραφεί και για το νέο δάνειο υπο-
θήκη ή προσημείωση σε ακίνητο
του φορολογουμένου ή του άλλου
συζύγου ή των τέκνων τους που
τους βαρύνουν.

γ) Στεγαστικά δάνεια για από-
κτηση πρώτης κατοικίας που χο-
ρηγούνται από ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις στους υπαλλήλους τους,
βεβαίωση αυτών που να περιλαμ-
βάνει τα στοιχεία που αναφέρον-
ται στην προηγούμενη περίπτω-
ση α’.

δ) Προκαταβολές που έχουν χο-
ρηγηθεί από τα Ταμεία Αλληλο-
βοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αε-
ροπορίας, σχετική βεβαίωση αυ-
τών, από την οποία να προκύπτει
ότι ο φορολογούμενος είναι βοη-
θηματούχος του αντίστοιχου Τα-
μείου, ότι η προκαταβολή χορη-
γήθηκε σ’ αυτόν με βάση τις δια-
τάξεις του άρθρου 18 του ν.δ.
398/1974 (Φ.Ε.Κ. 116 Α’) για από-
κτηση πρώτης κατοικίας, το ποσό
των τόκων, καθώς και ότι οι τόκοι
αυτοί είναι δεδουλευμένοι και κα-
ταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2010.

ε) Δάνεια που έχουν χορηγη-
θεί από τράπεζες, το Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων, τα Τα-
χυδρομικά Ταμιευτήρια και λοι-

πούς πιστωτικούς οργανισμούς
στο φορολογούμενο για αναστή-
λωση, επισκευή, συντήρηση ή εξω-
ραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων,
καθώς και κτισμάτων που βρί-
σκονται σε περιοχές χαρακτηρι-
ζόμενες ως παραδοσιακά τμήμα-
τα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οι-
κισμοί, βεβαίωση αυτών που να
περιλαμβάνει το ποσό των δεδου-
λευμένων τόκων που καταβλήθη-
καν μέσα στο έτος 2010, καθώς
και επικυρωμένο αντίγραφο της
οικείας απόφασης για χαρακτη-
ρισμό των κτισμάτων ως διατηρη-
τέων ή σημείωση για την κανονι-
στική πράξη με την οποία χαρα-
κτηρίσθηκε η περιοχή, που βρί-
σκονται τα κτίσματα, ως παραδο-
σιακό τμήμα πόλεως ή ως παρα-
δοσιακός οικισμός.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις αν,
εκτός από τους τόκους που είναι
δεδουλευμένοι, καταβλήθηκαν τό-
κοι υπερημερίας, τα ποσά αυτών
των τόκων πρέπει να αναφέρονται
χωριστά στην οικεία βεβαίωση, δε-
δομένου ότι τα ποσά αυτά δεν εκ-
πίπτουν από το φορολογητέο ει-
σόδημα.

Στη βεβαίωση καταβολής των
τόκων στεγαστικών δανείων για
απόκτηση πρώτης κατοικίας, ει-
δικά για συμβάσεις δανείων που
έχουν ληφθεί από 1.1.2000 και με-
τά, θα αναγράφεται και η συνολι-
κή επιφάνεια της κατοικίας, που
αποκτιέται, σε τετραγωνικά μέτρα.
Επίσης, προκειμένου για δάνεια
που έχουν ληφθεί από 1.1.2003
και μετά, πρέπει να αναγράφεται
στη βεβαίωση και το ποσό του δα-
νείου. Εάν το δάνειο έχουν λάβει οι
σύζυγοι από κοινού, στη βεβαί-
ωση του καθενός θα αναγράφεται
το ποσό του δανείου που του ανα-
λογεί.

Διευκρινίζεται ότι για συμβά-
σεις δανείων που έχουν συναφθεί
μέχρι 31.12.2002, οι τόκοι αφαι-
ρούνται από το συνολικό εισόδη-
μα, ενώ για συμβάσεις δανείων
που έχουν συναφθεί από 1.1.2003
και μετά, οι τόκοι μειώνουν το συ-
νολικό φόρο κατά ποσοστό 20%
αυτών. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι,με τις δια-
τάξεις του άρθρου 43 ν.3763/2009,
που καταργήθηκαν με τον ν.
3842/2010, προβλεπόταν μείωση
του φόρου κατά ποσοστό σαράντα
τοις εκατό (40%) του ποσού των τό-
κων στεγαστικών δανείων που εί-
χαν συναφθεί κατά τα έτη 2009
και 2010 για απόκτηση οποιασ-
δήποτε κατοικίας μέχρι διακόσια
τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.). Συ-
νεπώς, οι τόκοι αυτών των δανείων

18 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ/ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Η NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Για συμβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2002, οι
τόκοι αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, ενώ για συμβάσεις

δανείων που έχουν συναφθεί από 1.1.2003 και μετά, οι τόκοι μειώνουν το
συνολικό φόρο κατά ποσοστό 20% αυτών. ”

▼ Για τον προσδιορισμό κεφαλαίου του φο-
ρολογούμενου ανά έτος  λαμβάνονται υπό-
ψη,  τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν
φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το
φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψη-
φισμό των θετικών και αρνητικών στοιχεί-
ων αυτών,  τα χρηματικά ποσά που ορίζον-
ται στο άρθρο 19 του ΚΦΕ. και  οποιοδήπο-

τε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει
εισπραχθεί, και στη συνέχεια εκπίπτουν οι
δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα
16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται
της εφαρμογής των άρθρων αυτών. Αν  δεν
υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 του ν.
2238/1994 ή αν είναι κάτω από  3000 ευρώ
προκειμένου για άγαμο και 5000 ευρώ προ-

κειμένου για συζύγους, το ποσό που πρέ-
πει να  εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την
κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή
κατάσταση των φορολογουμένων και τις
αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής τους
και σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να εί-
ναι κατώτερο των 3000 και 5000 ευρώ αντί-
στοιχα. 

Ποσά κεφαλαίου για την κάλυψη της ετήσιας         

Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011 (χρήση 1.1-31.12.2010)

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο
Εισοδήματος Συντελεστής % Κλιμακίου Εισοδήματος Φόρου

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

συνέχεια από την 
προηγούμενη σελίδα

6. Ποιο ποσό κεφαλαίου
προηγούμενων ετών που
φορολογήθηκε ή νόμιμα έχει
απαλλαχθεί από τη
φορολογία, αναγνωρίζεται για
την κάλυψη της ετήσιας
αντικειμενικής δαπάνης;
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που καταβάλλονται από το 2010
αναγνωρίζονται με το γενικό κα-
νόνα της έκπτωσης των τόκων για
πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. κ.λ.π.
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙ-
ΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η έκπτωση από το εισόδημα
της δαπάνης αγοράς μεριδίων με-
τοχικών και μεικτών αμοιβαίων
κεφαλαίων εσωτερικού ισχύει για
αγορές μεριδίων αμοιβαίων κε-
φαλαίων που πραγματοποιήθη-
καν μέσα στο 2007 και δεν μετα-
βιβάστηκαν για τρία έτη δηλαδή
μέχρι 31-12-2010 και εφόσον το
ποσό της δαπάνης αγοράς τους
δεν προέρχεται από ρευστοποι-
ήσεις ήδη υπαρχόντων μετοχικών
και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαί-
ων, αλλά από νέα κεφάλαια. Η έκ-
πτωση αυτή ανέρχεται σε ποσο-
στό 20% της δαπάνης και δεν μπο-
ρεί να υπερβεί το ποσό των 3.000
ευρώ.

Η ίδια έκπτωση ισχύει και για
την αγορά μεριδίων μετοχικών και
μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσω-
τερικού που είναι συνδεδεμένα με
ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής μέ-
σω εσωτερικού μεταβλητού κε-
φαλαίου, που πραγματοποιείται
από 1-1-2007 έως 31-12-2009 και
εφόσον διακρατηθούν τρία έτη,
οπότε η πρώτη εφαρμογή θα γίνει
με τις δηλώσεις του οικον. έτους
2011.
ΕΦΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙ-
ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗ-
ΡΙΑΣ

Για την αναγνώριση της δαπά-
νης χωρίς δικαιολογητικά των 2.400
Ευρώ απαιτούνται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, από τα οποία πι-
στοποιείται η ιδιότητα του φορο-
λογουμένου ή του κάθε προσώ-
που που συνοικεί με αυτόν και τον
βαρύνει, ως αναπήρου, τυφλού
κ.τ.λ., λόγω της οποίας δικαιούται
ο φορολογούμενος την έκπτωση
αυτής της δαπάνης.

α) Προκειμένου για αναπήρους
με αναπηρία 67% και πάνω από
νοητική καθυστέρηση, φυσική
αναπηρία ή ψυχική πάθηση, γνω-
μάτευση της οικείας πρωτοβάθ-
μιας υγειονομικής επιτροπής της
νομαρχίας, η διαδικασία για την έκ-
δοση της οποίας ορίζεται στην
1035166/400/Α’ 0012/ΠΟΛ. 1087/9-
3-93 (Φ.Ε.Κ. 198Β’) κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων.

β) Προκειμένου για τυφλούς,
βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυν-
σης της οικείας νομαρχίας ότι εί-
ναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο

τυφλών, που τηρείται σ’ αυτήν.
γ) Προκειμένου για νεφροπα-

θείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση
ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κά-
νει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς
και πρόσωπα που πάσχουν από
μεσογειακή δρεπανοκυτταρική
και μικροδρεπανοκυτταρική αναι-
μία και κάνουν μεταγγίσεις αίμα-
τος, σχετική βεβαίωση του φορέα
(νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική κτλ)
που έκανε τη μεταμόσχευση νε-
φρού  ή που κάνει την αιμοκά-
θαρση ή τις μεταγγίσεις, από την
οποία να προκύπτει η κατάστασή
τους αυτή.

δ) Προκειμένου για ανά-
πηρους αξιωματικούς ή οπλίτες ή
θύματα πολέμου, καθώς και ανα-
πήρους ή θύματα εθνικής αντί-
στασης ή εμφύλιου πολέμου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των νόμων
1543/1985 (Φ.Ε.Κ. 73 Α’) και
1863/1985 (Φ.Ε.Κ. 204  Α’), όπως
τροποποιήθηκαν με το νόμο
1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α), σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρε-
σίας του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.

Ειδικά για τους αναπήρους αξιω-
ματικούς και οπλίτες, καθώς και τα
θύματα πολέμου αρκούν τα ενη-
μερωτικά σημειώματα πληρωμής
της σύνταξής τους, στα οποία ανα-
γράφεται ο δεκαψήφιος ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ της σύνταξής τους, ο
οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή
4. Επίσης, ειδικά για τα πρόσωπα
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 1579/1950 (Φ.Ε.Κ. 286 Α’) και
ν.δ. 330/1947 (Φ.Ε.Κ. 84 Α’), απαι-
τείται σχετική βεβαίωση της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας.

Τέλος, ειδικά για αξιωματικούς
οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάστα-
ση πολεμικής διαθεσιμότητας ή
για αξιωματικούς που εξαιτίας πο-
λεμικού τραύματος ή νοσήματος
που επήλθαν λόγω κακουχιών σε
πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε
κατάσταση υπηρεσίας γραφείου,
βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής
υπηρεσίας που τους χορηγεί τις
αποδοχές τους.
ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Για την αμοιβή που καταβάλ-
λατε σε δικηγόρους για την παρο-
χή υπηρεσιών, με εξαίρεση τις
αμοιβές για παράσταση κατά τη
σύνταξη συμβολαιογραφικών πρά-
ξεων και για δίκες μισθωτικών δια-
φορών ακινήτων ή διαφορών με-
ταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών
ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους, απαι-
τείται απόδειξη παροχής υπηρε-
σιών του δικηγόρου σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ποσοστό
20% αυτής της δαπάνης εκπίπτει

από το φόρο.
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

α) Για την απόδειξη της κατα-
βολής της διατροφής από τον ένα
σύζυγο στον άλλο υποβάλλονται
επικυρωμένο αντίγραφο της σχε-
τικής δικαστικής απόφασης ή της
σχετικής συμβολαιογραφικής πρά-
ξης και β) υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 του συζύγου που την
εισέπραξε, στην οποία θα ανα-
γράφεται ο ΑΦΜ του, το ετήσιο πο-
σό που εισέπραξε και τα στοιχεία
αυτού που την κατέβαλε. Ποσοστό
20% του ποσού της διατροφής εκ-
πίπτει από το φόρο, το ποσό δε αυ-
τής της μείωσης δε μπορεί να υπερ-
βεί τις 3.000 ευρώ.
ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙ-
ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑïΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ κ.τ.λ.

Για την απόδειξη της δαπάνης:
α) αλλαγής εγκατάστασης χρή-

σης κεντρικού κλιματισμού χρήσης
καυσίμου από πετρέλαιο σε φυ-
σικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση
φυσικού αερίου ηλιοθερμικών και
φωτοβολταϊκών συστημάτων,

β) αντικατάστασης του λέβητα
πετρελαίου για την εγκατάσταση
συστήματος τηλεθέρμανσης ή νέ-
ας εγκατάστασης τηλεθέρμανσης,
με σκοπό τη θέρμανση των σπι-
τιών,

γ) αγοράς και εγκατάστασης
ηλιακών συλλεκτών για θέρμαν-
ση νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες)
ή για εγκατάσταση κεντρικού κλι-
ματισμού με χρήση ηλιακής ενέρ-
γειας,

δ) αγοράς αποκεντρωμένων συ-
στημάτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας που βασίζονται σε ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτο-
βολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες),
καθώς και συμπαραγωγής ηλε-
κτρισμού και ψύξης-θέρμανσης
με χρήση φυσικού αερίου ή ανα-
νεώσιμων πηγών και 

ε) θερμομόνωσης κτηρίων που
ήδη υπάρχουν και για τα οποία
δεν προβλέπονταν η τοποθέτηση
θερμομονωτικών υλικών, απαι-
τούνται τα δικαιολογητικά που εκ-
δίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεί-
ων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φο-
ρά.

Εάν οι προηγούμενες δαπάνες
(α) έως (ε) αφορούν εργασίες που
γίνονται σε πολυκατοικία, ο δια-
χειριστής της πολυκατοικίας εκ-
δίδει και χορηγεί σε κάθε συνι-
διοκτήτη συγκεντρωτική κατά-
σταση δαπανών, στην οποία επι-
συνάπτονται φωτοαντίγραφα των
πρωτότυπων δικαιολογητικών και

στην οποία εμφανίζονται τα ονό-
ματα των συνιδιοκτητών, τα χι-
λιοστά του καθενός και το ποσό
της δαπάνης που αναλογεί στον
καθένα.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμ-
βάνεται και το ποσό που κατα-
βάλλεται για τέλη σύνδεσης στην
εταιρεία παροχής αερίου, ενώ δεν
περιλαμβάνεται το ποσό που κα-
ταβάλλεται ως εγγύηση. 

Ποσοστό 10% της δαπάνης αυ-
τής αφαιρείται από το φόρο και το
ποσό της δαπάνης επί της οποίας
υπολογίζεται η μείωση δε μπορεί
να υπερβεί τις 6.000 ευρώ.

2. Ποια δικαιολογητικά πρέπει
να υποβληθούν με τη δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήματος για την απαλ-
λαγή από την αντικειμενική δαπά-
νη απόκτησης περιουσιακών στοι-
χείων, στην περίπτωση αγοράς τους
με επαναπατριζόμενα κεφάλαια;

Για τη μη εφαρμογή του τεκ-
μηρίου απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων στην περίπτωση που
αυτά αγοράζονται με επαναπα-
τριζόμενα κεφάλαια, υποβάλλεται
το λογιστικό παραστατικό της συ-
ναλλαγής - εισαγωγής των κεφα-
λαίων που εκδίδει η τράπεζα που
διενεργεί την εισαγωγή, όπως ορί-
ζεται με τις 10732/Β0012/ΠΟΛ.1058/
14.05.2010 και 10733/Β0012/
ΠΟΛ.1059/14.05.2010 αποφάσεις
του Υπουργού Οικονομικών.

Η Τράπεζα εκδίδει ένα παρα-
στατικό το οποίο είναι μοναδικό.
Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού
ο ένας από τους συνδικαιούχους
παίρνει το πρωτότυπο και οι λοιποί
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυ-
τού, στα οποία πάνω σημειώνουν
ενυπόγραφα ποιος έχει πάρει το
πρωτότυπο και ποια είναι η Δ.Ο.Υ.
του.
3. Τα γεωργικά εισοδήματα συμ-
πληρώνονται και στο Ε3;

Τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν γεωργική εκμετάλλευση
και τα οποία δεν τηρούν ή τηρούν
βιβλία Β’ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν
συνυποβάλλουν το έντυπο Ε3. Αν-
τίθετα, το Ε3 θα συνυποβληθεί  με
το έντυπο Ε5 από τους υποχρέους
που δηλώνουν εισοδήματα από
γεωργική εκμετάλλευση.
4. Πώς αποδεικνύεται ότι ένα ακί-
νητο παρέμεινε κενό;

Πρέπει να προσκομίζονται φω-
τοαντίγραφα των λογαριασμών της
Δ.Ε.Η. ή οποιοδήποτε άλλο στοι-
χείο, όπως λογαριασμοί ύδρευσης,
κοινοχρήστων κ.λ.π. από τα οποία
να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο
ήταν κενό το συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα.
5. Πώς φορολογούνται εισοδήμα-

τα που αποκτήθηκαν στην αλλο-
δαπή;

Πρώτα εξετάζουμε τι προβλέ-
πει η σύμβαση αποφυγής της δι-
πλής φορολογίας του εισοδήμα-
τος που τυχόν ισχύει, μεταξύ  του
συγκεκριμένου κράτους με την Ελ-
λάδα. Αν δεν προβλέπεται κάτι δια-
φορετικό ή δεν υπάρχει σύμβαση,
τότε το εισόδημα που αποκτήθη-
κε στην αλλοδαπή προστίθεται στα
υπόλοιπα εισοδήματα και φορο-
λογείται.

Σημειώνεται ότι από το οικον.
έτος 1993 (χρήση 1/1-31/12/1992)
οι συντάξεις του εξωτερικού υπά-
γονται σε φόρο εισοδήματος στην
Ελλάδα. Ο φόρος ο οποίος τυχόν κα-
ταβλήθηκε στην αλλοδαπή, για το
εισόδημα που προέκυψε σ’ αυτή,
εκπίπτει από το φόρο που αναλο-
γεί στο συνολικό του εισόδημα,
μέχρι όμως του ποσού του φόρου
που αναλογεί για το εισόδημα της
αλλοδαπής στην Ελλάδα, με την
επιφύλαξη των όσων προβλέπον-
ται από τη διμερή σύμβαση, αν
υπάρχει.
7. Σε ποιόν κωδικό θα καταχωρη-
θεί η σύνταξη πολύτεκνης μητέ-
ρας;

Στα ποσά που απαλλάσσονται
από το φόρο.  Για το οικον. έτος
2011 στους κωδ. 659-660.
8. Οι δαπάνες προμήθειας φαρμά-
κων αναγνωρίζονται ως έξοδα;

Μόνον τα  φάρμακα που χο-
ρηγήθηκαν  κατά τη νοσηλεία  σε
νοσοκομεία ή κλινικές, τα οποία
συμπεριλαμβάνονται  στα έξοδα
νοσηλείας.
9 Πώς πρέπει να δηλωθούν  οι ανα-
δρομικές αποδοχές, οι οποίες ει-
σπράχθηκαν μέσα στο διαχειρι-
στικό έτος 2010 και δεν υπάγονται
στις διατάξεις της περίπτωσης δ της
παραγράφου 4 του άρθρου 45 του
ν.2238/1994;

Με συμπληρωματικές δηλώ-
σεις  στο έτος που ανάγονται.
10. Σε περίπτωση διάστασης  των
συζύγων  και υποβολής χωριστών
δηλώσεων, χωρίς την προσκόμι-
ση  αντιγράφου αγωγής  για διαζύγιο
ή διατροφής ή πρακτικό κατανο-
μής της κοινής περιουσίας για συ-
ναινετικό διαζύγιο, ποια δικαιολο-
γητικά πρέπει να συνυποβάλλουν
με τη δήλωση φορολογίας εισο-
δήματος;

Δεν ορίζονται άλλα συγκεκρι-
μένα δικαιολογητικά. Είναι θέμα
πραγματικό.
11. Ποιες οι τιμές ζώνης για τον
προσδιορισμό της ετήσιας αντικει-
μενικής δαπάνης ιδιοκατοικούμε-
νης ή μισθούμενης ή δωρεάν πα-
ραχωρούμενης κατοικίας;  

Για τον υπολογισμό της ετήσιας
αντικειμενικής δαπάνης λαμβά-
νεται υπόψη η τιμή ζώνης που
ισχύει την 1η Ιανουαρίου της φο-
ρολογούμενης περιόδου.
12. Ισχύουν οι  δωρεές χρηματι-
κών ποσών για την κάλυψη συνο-
λικής ετήσιας δαπάνης;

Μόνο οι δωρεές χρηματικών
ποσών για τις οποίες η οικεία φο-
ρολογική δήλωση έχει υποβληθεί
μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο
πραγματοποιήθηκε η σχετική δα-
πάνη.
13. Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για
την κατάθεση ιδιωτικών συμφω-
νητικών μισθώσεως ακινήτων;

Οποιαδήποτε ΔΟΥ.

14. Ποιες είναι οι προθεσμίες κα-
τάθεσης των ιδιωτικών συμφω-
νητικών μίσθωσης ακινήτων;

Μέσα σε 30 ημέρες από τη σύν-
ταξή τους (άρθρο 77 ν. 2238/1994).
15. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
και ποια έντυπα θα συμπληρωθούν
για έκδοση πιστοποιητικών που
αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων
ή αγωγές εξώσεων;

Προκειμένου να γίνει μεταβί-
βαση ακινήτου απαιτείται να υπο-
βληθεί στο συμβολαιογράφο υπεύ-
θυνη δήλωση ότι έχουν δηλωθεί εμ-
πρόθεσμα τα μισθώματα του ακι-
νήτου κατά την τελευταία διετία
πριν από τη μεταβίβαση, ή ότι το
ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα
κατά την τελευταία πενταετία. Προ-
κειμένου για μεταβίβαση γεωργι-
κού ακινήτου υποβάλλεται υπεύ-
θυνη δήλωση ότι δηλώθηκε εμ-
πρόθεσμα ή εκπρόθεσμα το γε-
ωργικό εισόδημα.  Διατηρείται το
πιστοποιητικό του άρθρου 81 του
ν.2238/1994 στην περίπτωση εκ-
δίκασης αγωγής έξωσης και στην
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβο-
λής δήλωσης (άρθρο 26 ν.3220/ΦΕΚ
15Α/28.1.2004).
16. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
για την αναγνώριση ως προστα-
τευομένων μελών, των ενήλικων
άγαμων τέκνων άνω των 18 και
μέχρι 20 ετών που δε σπουδάζουν,
που σπουδάζουν για 2 χρόνια με-
τά το πέρας των σπουδών τους και
μέχρι 27 ετών, εφόσον είναι γραμ-
μένα στα Μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ.

Απαιτείται, εκτός από τη βε-
βαίωση της σχολής εάν το τέκνο
σπουδάζει και βεβαίωση του ΟΑΕΔ,
υπογεγραμμένη από τον Προ-
ϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας
του, ότι μέσα στο έτος 2010 ήταν
εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέρ-
γων του.
17. Πώς υπολογίζεται η προκατα-
βολή φόρου επόμενου οικονομι-
κού έτους σε  φορολογουμένους με
εισοδήματα από μισθωτές υπηρε-
σίες και εισοδήματα από λοιπές πη-
γές;

Ως προκαταβολή υπολογίζεται
το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%)
του φόρου που αναλογεί στο συ-
νολικό (πραγματικό ή τεκμαρτό)
εισόδημα το κρινόμενο έτος. Αν
υπάρχουν εισοδήματα για τα οποία
ο φόρος παρακρατήθηκε στην πη-
γή, ο φόρος αυτός θα εκπέσει από
το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί
ως προκαταβολή.

Δηλαδή, προκαταβολή = (κύ-
ριος φόρος + συμπληρωματικός) Χ
55% μείον παρακρατούμενος φό-
ρος ή προκαταβλητέος φόρος ελεύ-
θερων επαγγελματιών.
18. Πώς υποβάλλεται η φορολογική
δήλωση σε περίπτωση θανάτου
ενός των συζύγων;

Υποβάλλονται χωριστές δηλώ-
σεις. Δηλαδή, μία στο όνομα του
αποβιώσαντος, η οποία υποβάλ-
λεται από τους κληρονόμους αυτού
και μία στο όνομα του άλλου συ-
ζύγου.
19. Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται
συμπληρωτικός φόρος;

Στο ακαθάριστο ποσό από ακί-
νητα, εκτός από το απαλλασσόμε-
νο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση,

Ποσοστό 20% του ποσού της
διατροφής εκπίπτει από το φόρο, το

ποσό δε αυτής της μείωσης δεν μπορεί να
υπερβεί τις 3.000 ευρώ.”

Για την κάλυψη της ετήσιας τεκμαρτής δα-
πάνης ο φορολογούμενος μπορεί να επι-
καλεστεί κεφάλαιο προηγουμένων ετών
προς ανάλωση, για όσα χρόνια ο ίδιος έχει
στοιχεία  που το αποδεικνύουν και εφό-
σον βέβαια αυτά γίνονται δεκτά από τον
προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Y. 
Εξάλλου για την κάλυψη της ετήσιας τεκ-

μαρτής δαπάνης ο φορολογούμενος, φέ-
ροντας το βάρος της απόδειξης, μπορεί να
επικαλεστεί, πραγματικά εισοδήματα που
απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολο-
γούνται με ειδικό τρόπο, χρηματικά ποσά
που δε θεωρούνται εισόδημα, ποσά που
προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών
στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος εφό-

σον δικαιολογείται η απόκτησή του στην
αλλοδαπή, δάνεια, δωρεές ή γονικές πα-
ροχές χρηματικών ποσών. Τα δάνεια που
λαμβάνονται για αγορά, ανέγερση ή επι-
σκευή κατοικίας δε λαμβάνονται υπόψη για
την κάλυψη της ετήσιας τεκμαρτής δα-
πάνης, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια μπο-
ρούν να ληφθούν υπόψη. 

     αντικειμενικής δαπάνης

συνέχεια 
στην επόμενη σελίδα
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με συντελεστή 1,5%. Για κατοικίες
που έχουν επιφάνεια πάνω από
300 τ.μ. η καθεμιά ο συντελεστής
γίνεται 3%. 
20. Ποιες δαπάνες συνδέονται με
τη χορήγηση του αφορολόγητου
ποσού της φορολογικής κλίμακας;

Οι δαπάνες που πραγματο-
ποιούνται στην Ελλάδα για την
αγορά και λήψη υπηρεσιών, εφό-
σον προσκομιστούν τα νόμιμα
στοιχεία όπως ορίζονται από τις
διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμ-
βάνονται και τα ειδικά στοιχεία
που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λό-
γω των συγκεκριμένων υπηρε-
σιών που παρέχουν (π.χ. αποδεί-
ξεις των Ε.Λ.Τ.Α., εταιρειών Courier,
πινακίδια χρηματιστηριακών εται-
ρειών για την αμοιβή των παρε-
χόμενων υπηρεσιών μόνο, κλπ)
όπως και οι πάσης φύσεως δα-
πάνες αγοράς υλικών και παρο-
χής υπηρεσιών  των κοινόχρη-
στων χώρων εκτός από τις δαπά-
νες εξόφλησης των λογαριασμών
ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλε-
κτροδότησης αυτών μετά τον επι-
μερισμό τους στους ενοίκους ή
στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων
ιδιοκτησιών. 

Επίσης, περιλαμβάνεται και η
δαπάνη για παροχή υπηρεσιών
από συμβολαιογράφο για σύντα-
ξη συμβολαίου απόκτησης ακι-
νήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη
αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμε-
νικές δαπάνες του άρθρου 17 του
ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δω-
ρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυ-
τές η αμοιβή του συμβολαιογρά-
φου αναγράφεται στο συμβόλαιο,
τότε για την απόδειξη της πραγ-
ματοποίησης αυτής της δαπάνης
επισυνάπτονται από τον φορολο-
γούμενο φωτοτυπίες των σελίδων
του συμβολαίου από τις οποίες
προκύπτει η δαπάνη.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι
στη διαμόρφωση του αφορολό-
γητου ποσού της κλίμακας περι-
λαμβάνονται και οι πάσης φύσε-
ως δαπάνες αγοράς υλικών και
παροχής υπηρεσιών των κοινό-
χρηστων χώρων εκτός από τις δα-
πάνες εξόφλησης των λογαρια-
σμών ύδρευσης, αποχέτευσης και
ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον
επιμερισμό τους στους ενοίκους
ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων
ιδιοκτησιών.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, δεν λαμ-
βάνονται υπόψη οι δαπάνες για
απόκτηση περιουσιακών στοι-
χείων, οι δαπάνες για ύδρευση,
αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλε-
πικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια
σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο
και όσες δαπάνες με βάση άλλες
φορολογικές διατάξεις λαμβά-
νονται υπόψη για φορολογικές
ελαφρύνσεις. Συγκεκριμένα δεν
λαμβάνονται υπόψη:

α) οι δαπάνες για αγορά ή χρη-
ματοδοτική μίσθωση ακινήτου,
πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων,
δίτροχων κλπ. οχημάτων, για ανέ-
γερση ακινήτου, για τοκοχρεω-
λυτική απόσβεση δανείων ή πι-
στώσεων κλπ.

β) οι δαπάνες για ασφάλιση
ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που
καταβάλλονται στα ταμεία ασφά-
λισης του φορολογούμενου, οι τό-
κοι στεγαστικών δανείων για πρώ-
τη κατοικία,  τα έξοδα  ιατρικής
περίθαλψης κλπ.

γ) οι δαπάνες για  ενοίκιο κύ-
ριας κατοικίας, για παράδοση κατ’
οίκον μαθημάτων ή για φροντι-
στήρια, για τόκους στεγαστικών
δανείων για απόκτηση πρώτης
κατοικίας, για δικηγόρους λόγω
παροχής νομικών υπηρεσιών κλπ.

δ) οι δαπάνες για ασφάλιστρα
πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για
δικαστικές δαπάνες και για αμοι-
βή δικηγόρων για δίκες μισθωτι-
κών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών
και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’
ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από
το ακαθάριστο εισόδημα των ακι-
νήτων.

Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη
το κόστος αγοράς κρατικών λα-
χείων, τα ποσά που καταβάλλον-
ται για τη συμμετοχή σε τυχερά
παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ,
κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑ-
ΖΙΝΟ, καθόσον στις πιο πάνω πε-
ριπτώσεις δεν πραγματοποιείται
αγορά αγαθών ή παροχή υπηρε-
σιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλ-
λά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν
το κόστος ή την προϋπόθεση συμ-
μετοχής σε τυχερά παιχνίδια.

Για ατομικό εισόδημα μέχρι
6000 ευρώ δεν απαιτείται η προ-
σκόμιση αποδείξεων δαπανών.
Αν  το εισόδημα  είναι μέχρι 12.000
ευρώ το ελάχιστο ποσό των απο-
δείξεων πρέπει να ανέρχεται στο
10% του εισοδήματος. Αν το εισό-
δημα είναι μεγαλύτερο από 12.000
ευρώ το ελάχιστο ποσό των δα-
πανών πρέπει να ανέρχεται στο
30% του εισοδήματος για το τμή-
μα πάνω από τα 12.000 ευρώ. Το
ανώτερο όριο των αποδείξεων που
μπορεί να προσκομισθεί είναι
15.000 ευρώ για ατομικό εισόδη-
μα και 30.000 ευρώ για οικογε-
νειακό εισόδημα.                                                                                                                                         
21. Πώς καλύπτονται οι δαπάνες και
υπηρεσίες που συνδέονται με τη
χορήγηση του αφορολόγητου πο-
σού της φορολογικής κλίμακας,
όταν μέρος αυτών καλύπτεται από
ασφαλιστικό φορέα ή ασφαλιστι-
κή εταιρία;  

Ο ασφαλιστικός φορέας ή η
ασφαλιστική εταιρία πρέπει να
εκδώσει βεβαίωση για τη διαφορά

της δαπάνης που δεν καλύπτει η
ίδια, στην οποία θα αναγράφον-
ται τα εξής: 
α) Τα στοιχεία του προσώπου για
το οποίο υποβλήθηκε η δαπάνη.
β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης
για το οποίο υποβλήθηκαν δι-
καιολογητικά.
γ) Τον αριθμό και χρόνο έκδοσης
της απόδειξης παροχής υπηρε-
σιών ή της απόδειξης λιανικής πώ-
λησης, κατά περίπτωση.
δ) Το ποσό της δαπάνης που κα-
λύφθηκε από το ασφαλιστικό τα-
μείο ή την ασφαλιστική επιχεί-
ρηση.
ε) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης
με το οποίο επιβαρύνεται ο φο-
ρολογούμενος.

Τη βεβαίωση αυτή, η οποία θα
αναφέρει αριθμό πρωτοκόλλου
και την ημερομηνία έκδοσή της,
θα υποβάλλετε στην Δ.Ο.Υ. όπου
φορολογείστε (μαζί με τις λοιπές
αποδείξεις) για την αναγνώριση
ως αφορολόγητου του ποσού της
δαπάνης που επιβαρυνθήκατε και
δεν κάλυψαν οι πιο πάνω φορείς. 
22. Ποιοι φορολογούμενοι δι-
καιούνται το αφορολόγητο ποσό
της κλίμακας, χωρίς     την προ-
σκόμιση αποδείξεων; 

α) Οι δημόσιοι υπάλληλοι που
υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι
υπάλληλοι του Υπουργείου εξω-
τερικών και των λοιπών πολιτικών
υπηρεσιών, του Ελληνικού Ορ-
γανισμού Τουρισμού, της Μόνι-
μης Αντιπροσωπείας στις Ευρω-
παϊκές Κοινότητες και των στρα-
τιωτικών που υπηρετούν στην αλ-
λοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων
του Εθνικού Οργανισμού Μικρο-
μεσαίων Μεταποιητικών Επιχει-
ρήσεων και των υπαλλήλων της
Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι-
σμών, που υπηρετούν στα οικεία
αντιπροσωπευτικά γραφεία τους
στις Βρυξέλλες.
23. Ποιες αντικειμενικές δαπάνες
λαμβάνονται υπόψη για τον προσ-
διορισμό της συνολικής ετήσιας
δαπάνης του φορολογούμενου;   
 Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμέ-
νες ή δωρεάν παραχωρηθείσες
κύριες και δευτερεύουσες κατοι-
κίες.  
 Δαπάνες επιβατικών αυτοκινή-
των Ι.Χ.
 Δαπάνη ιδιωτικών σχολείων
 Δαπάνη οικιακών βοηθών, οδη-
γών αυτοκινήτου κλπ.

 Δαπάνες σκαφών αναψυχής.
 Δαπάνες αεροσκαφών, ελικο-
πτέρων, ανεμόπτερων.
 Δαπάνες δεξαμενών κολύμβη-
σης.
 Επίσης, στις παραπάνω αντι-
κειμενικές δαπάνες, προστίθεται
και ένα ποσό ως ελάχιστη αντι-
κειμενική δαπάνη διαβίωσης που
ορίζεται στο ποσό των τριών χι-
λιάδων ευρώ (3.000) προκειμένου
για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο
και στο ποσό των πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000) προκειμένου για συ-
ζύγους που υποβάλλουν κοινή δή-
λωση.
24. Ποιοί είναι οι δικαιούχοι του
φοιτητικού επιδόματος; Ποιες εί-
ναι οι προϋποθέσεις χορήγησής
του και τι δικαιολογητικά απαι-
τούνται;

Δικαιούχοι του φοιτητικού επι-
δόματος είναι όλοι οι προπτυχια-
κοί φοιτητές της οικογένειας, εφό-
σον διαμένουν σε άλλη πόλη εκτός
της κύριας κατοικίας τους. Χορη-
γείται για τόσα έτη όσα είναι και
τα έτη σπουδών της Σχολής ή του
Τμήματος σύμφωνα με τον κανο-
νισμό της λειτουργίας τους.

Για τη χορήγηση του επιδό-
ματος απαιτείται:
1) Το οικογενειακό εισόδημα να
μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000
ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000
ευρώ για κάθε προστατευόμενο
παιδί πέραν του ενός.
2) Μισθωτήριο συμβόλαιο θεω-
ρημένο από τη Δ.Ο.Υ.,
3) Πιστοποιητικό σπουδών που
χορηγεί η Σχολή, όπου θα ανα-
φέρονται τα μισά τουλάχιστον μα-
θήματα στα οποία ο φοιτητής εί-
χε επιτυχία.
4) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος
να μην είναι κύριος ή επικαρπω-
τής  κατοικιών  (ιδιοχρησιμοποι-
ούμενων ή εκμισθωμένων) που
υπερβαίνουν τα 200 τ.μ..

Τα παραπάνω ελέγχονται από
τη Δ.Ο.Υ.
25. Ποιοί είναι οι δικαιούχοι του
επιδόματος της εισοδηματικής ενί-
σχυσης νοικοκυριών ορεινών και
μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά
εισοδήματα; Ποια δικαιολογητικά
απαιτούνται;

Δικαιούχοι είναι οικογένειες,
συμπεριλαμβανομένων και των
μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων
και υπηκόων κρατών μελών της
Ε.Ε., που κατοικούν μόνιμα σε
ορεινές και μειονεκτικές περιο-

χές, εφόσον το ετήσιο οικογενει-
ακό τους εισόδημα δεν υπερβαί-
νει τα 4.700 ευρώ.
Δικαιολογητικά
1) Αίτηση του δικαιούχου.
2) Βεβαίωση του Δήμου ή Κοινό-
τητας για τον τόπο διαμονής του
δικαιούχου, από την οποία να προ-
κύπτει η επί διετία τουλάχιστον
διαμονή του σε ορεινή και μει-
ονεκτική περιοχή.
3) Αντίγραφο εκκαθαριστικού ση-
μειώματος ή φορολογικής δήλω-
σης, ή υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/86 εάν δεν είναι υπόχρεος
σε υποβολή δήλωσης.
26. Ποιοί είναι οι δικαιούχοι εισο-
δηματικής ενίσχυσης οικογενειών
με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης και χαμηλά εισοδήματα; Ποια
δικαιολογητικά απαιτούνται;

Δικαιούχοι είναι οικογένειες,
συμπεριλαμβανομένων και των
μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων
και υπηκόων κρατών μελών της
Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που
φοιτούν σε δημόσια σχολεία υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον
το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά
τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευ-
ρώ.
Δικαιολογητικά
1) Αίτηση του δικαιούχου.
2) Βεβαίωση του διευθυντή του
σχολείου για την εγγραφή του μα-
θητή και την κανονική παρακο-
λούθηση των μαθημάτων κατά το
σχολικό έτος που έληξε.
3) Αντίγραφο εκκαθαριστικού ση-
μειώματος ή φορολογικής δήλω-
σης, ή υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/86 εάν δεν είναι υπόχρεος
σε υποβολή δήλωσης
27. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται
προκειμένου να απαλλάσσονται
από το φόρο εισοδήματος  τα κέρ-
δη από την άσκηση ατομικής επι-
χείρησης ή ελευθέριο επάγγελμα μέ-
χρι 30.000 ευρώ;

Απαιτείται οι φορολογούμενοι
που ασκούν ατομική επιχείρηση
ή ελευθέριο επάγγελμα να κάνουν
έναρξη εργασιών για πρώτη φο-
ρά από1/1/2010  και μετά και  κα-
τά το χρόνο της έναρξης να μην
έχουν συμπληρώσει το τριακοστό
πέμπτο έτος της ηλικίας του. Η
απαλλαγή ισχύει για τρία έτη, το
έτος της έναρξης και για τα δύο
επόμενα έτη. Η ίδια απαλλαγή
ισχύει και στις ομόρρυθμες εται-
ρίες, εφόσον σε αυτές συμμετέ-
χουν αποκλειστικά φυσικά πρό-

σωπα, τα οποία έκαναν έναρξη με-
τά την 1/1/2010 για πρώτη φορά και
δεν έχουν συμπληρώσει το τρια-
κοστό πέμπτο έτος της ηλικίας
τους.

29. Ποιόν βαρύνει η αντικειμενική
δαπάνη διαβίωσης στην περίπτω-
ση που παραχωρείται δωρεάν κύ-
ρια κατοικία από γονείς σε τέκνα ή
το αντίθετο;

Στην περίπτωση αυτή, η αντι-
κειμενική δαπάνη διαβίωσης βα-
ρύνει αυτόν που χρησιμοποιεί την
κατοικία αυτή.
30.  Πως υποβάλλεται η δήλωση εκ-
χώρησης μισθωμάτων, όταν η δή-
λωση φορολογίας εισοδήματος
υποβάλλεται ηλεκτρονικά;

Η δήλωση εκχώρησης  μη ει-
σπραχθέντων μισθωμάτων ακο-
λουθεί διαφορετική διαδικασία
υποβολής από τη δήλωση φορο-
λογίας εισοδήματος και δεν μπο-
ρεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά,
αλλά υποβάλλεται στο Τμήμα Φο-
ρολογίας Εισοδήματος με ειδική
θεώρηση στο σώμα της οικείας
δήλωσης ή με την καταχώρησή
της στο γενικό πρωτόκολλο της
αρμόδιας ΔΟΥ (σχετ. ΠΟΛ.
1096/Α0012/6.4.2001 διαταγή).   

Η δήλωση εκχώρησης μι-
σθωμάτων στο Δημόσιο υπο-
βάλλεται απαραίτητα προσωπι-
κά ή από ειδικά εξουσιοδοτημέ-
νο πρόσωπο στην αρμόδια ΔΟΥ,
μέσα στο χρόνο φορολογίας των
εκχωρούμενων μισθωμάτων, πριν
ή μετά την υποβολή της ετήσιας
δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος.

Αν προηγηθεί η υποβολή της
δήλωσης εκχώρησης μισθωμά-
των και ακολουθήσει η υποβολή
της δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος, στη ΔΟΥ ή ταχυδρομι-
κά ή ηλεκτρονικά, υπάρχει δυνα-
τότητα να μη συνυπολογισθούν
τα εκχωρηθέντα μισθώματα στο
συνολικό σας εισόδημα.  Αντίθε-
τα αν η υποβολή της δήλωσης εκ-
χώρησης μισθωμάτων υποβληθεί
μετά την υποβολή της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, θα φο-
ρολογηθείτε  και για τα εισοδή-
ματά σας από τα ακίνητα, ο δε φό-
ρος που προκύπτει από τα μι-
σθώματα του ακινήτου που θα κά-
νετε την εκχώρηση, θα σας επι-
στραφεί μετά την υποβολή της δή-
λωσης εκχώρησης.

[SID:5064085]

Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν
απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων

δαπανών.  Αν  το εισόδημα  είναι μέχρι 12.000
ευρώ το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων πρέπει
να ανέρχεται στο 10% του εισοδήματος.

”

ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ28. Τι καθεστώς ισχύει για την
αγορά ή ανέγερση της πρώτης
κατοικίας; Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του

άρθρου 17 του ν.2238/1994 εξαιρούνται
από την ετήσια  δαπάνη τα ποσά που πραγμα-
τικά καταβάλλονται για την αγορά από
ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας,
καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής,
ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της
δεν υπερβαίνει τα 120τ.μ.. Αν η επιφάνεια
υπερβαίνει τα 120τ.μ., λαμβάνεται υπόψη  ως
δαπάνη, η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επι-
φάνεια πάνω από τα 120τ.μ. Οι διατάξεις
αυτές ίσχυαν μέχρι 22.4.2010, πριν την
εφαρμογή του ν.3842/2010.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της

παραγράφου 4 του άρθρου 3 του
ν.3842/2010 καταργήθηκαν οι παραπάνω
διατάξεις, δηλαδή καταργήθηκε η απαλλαγή
από  το τεκμήριο της δαπάνης αγοράς ή ανέ-
γερσης πρώτης κατοικίας, καθώς και της
δαπάνης για την ανέγερση οικοδομής από
οικοδομική επιχείρηση. Επομένως τα ποσά
που καταβάλλονται από 23.4.2010 και μετά
για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας ή
οικοδομής από ατομική οικοδομική επιχείρηση
αποτελούν ετήσια  δαπάνη. Οι διατάξεις αυτές
ίσχυαν μέχρι 16.12.2010, πριν την εφαρ-
μογή του ν.3899/2010. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του

άρθρου 8 του ν.3899/2010 εξαιρείται και
δεν υπάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης
γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., από τις
17.12.2010 και μέχρι 31.12.2010, η δαπάνη
για την αγορά από ενήλικο , με δικαίωμα πλή-
ρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από
αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, συνο-
λικής αξίας 200.000 ευρώ και όριο εμβαδού
τα 120 τ.μ.  Επομένως αν αγορασθεί ή ανε-
γερθεί πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. της
οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 ευρώ δεν απαιτείται
δικαιολόγηση του ποσού αγοράς ή του
κόστους ανέγερσης.

συνέχεια από την 
προηγούμενη σελίδα


