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Αποδείξεις 2014 : Που αφορούν στη δήλωση 
2015 

 

Στις αποδείξεις που πρέπει να διαθέτουν για το 2014  ΜΟΝΟ οι μισθωτοί και οι 
συνταξιούχοι για να καλύψουν το 10% των συνολικών ετήσιων αποδοχών τους  ευρώ έχουν 
προστεθεί από πέρυσι  κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και 
ιδιαιτέρων μαθημάτων. Προστέθηκαν επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή 
λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Eυρωπαϊκής Eνωσης. 
Για την κάλυψη του 10% του εισοδήματος δεν «μετράνε» αποδείξεις που αφορούν σε δαπάνες 
για: 
- προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού αερίου 
– ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη 
– ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, πυρός, μεταφορών κ.λπ.) 
– αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων 
– ύδρευση 
– αποχέτευση 
– ηλεκτρικό ρεύμα 
– δημοτικά τέλη 
– ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες 
– νοσοκομειακή περίθαλψη 
– αγορά αυτοκινήτων 
– αγορά ακινήτων 
– αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, που λαμβάνονται υπόψη για τον 
τεκμαρτό προσδιορισμό 
του εισοδήματος 
– εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και αεροπλάνων 
– ταχυδρομικές υπηρεσίες 
– τηλεφωνικές υπηρεσίες 
– υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης 
– τυχερά παιχνίδια 
– τέλη κυκλοφορίας. 
Για όλες τις υπόλοιπες δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι σχετικές αποδείξεις 
λαμβάνονται 
υπόψη για την κάλυψη του 10% του ετήσιου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. 
Σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για 
τους δύο 
συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ 
των συζύγων 
ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους. 
Επισημαίνουμε επίσης ότι Αποδείξεις Δαπανών θα πρέπει να διαθέτουν στο ίδιο ποσοστό (10%) 
επί του εισοδήματος τους και οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν εισοδήματα ως “μπλοκάκια” 
και θα φορολογηθούν με τη κλίμακα Μισθωτών & Συνταξιούχων. 
Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση αποδείξεων δαπανών: 
– Yπάλληλοι του υπουργείου Eξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του 
Eλληνικού 
Oργανισμού Tουρισμού, της Mόνιμης Aντιπροσωπείας στις Eυρωπαϊκές Kοινότητες, στρατιωτικοί 
που υπηρετούν 



στην αλλοδαπή, υπάλληλοι του Eμπορικού και Bιομηχανικού Eπιμελητηρίου Aθηνών, υπάλληλοι 
του Eθνικού 
Oργανισμού Mικρομεσαίων Mεταποιητικών Eπιχειρήσεων, υπάλληλοι της Πανελλήνιας 
Συνομοσπονδίας Eνώσεων 
Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις 
Bρυξέλλες. 
– Oσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας. 
– Όσοι διαμένουν σε ψυχιατρικά καταστήματα. 
– Φυλακισμένοι. 
. 
Τέλος οι αποδείξεις φυλάσσονται από τους φορολογούμενους και προσκομίζονται στην αρμόδια 
ΔOYμόνο εφόσον ζητηθούν σε περίπτωση ελέγχου 
 
 

Μισθωτοί — Συνταξιούχοι 2014 : Πως 
φορολογούνται στη Δήλωση του 2015 

 
 
 

Το εισόδημα των Μισθωτών και των Συνταξιούχων φορολογείται αυτοτελώς (δεν συναθροίζεται με 
άλλα εισοδήματα) με κλίμακα και με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση αποδείξεων  σε 
ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματός τους. 
Η Κλίμακα Μισθωτών Συνταξιούχων για τα εισοδήματα του 2014 που θα δηλωθούν στη δήλωση 
του 2015 είναι : 

 
 
1. Αποδείξεις και η Μειώση του φόρου 
Μείωση φόρου έχουν μόνο όσοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών — συνταξιούχων 
. Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται : 
α) Για εισόδημα μέχρι και 21.000,00 ευρώ κατά 2.100,00 ευρώ. 
β) Για εισόδημα πάνω από 21.000,00 ευρώ το ποσό μείωσης των 2.100,00 ευρώ περιορίζεται 
κατά 100,00 ευρώ ανά 1.000,00 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 
2.100,00 ευρώ. 
Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100,00 ευρώ το ποσό μείωσης 
περιορίζεται στο ποσό του φόρου. 
2.Μείωση φόρου Μισθωτών – Συνταξιούχων βάσει δαπανών 
Το ποσό του φόρου που προκύπτει, για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, μειώνεται κατά 
ποσοστό 10% για κάθε καταβαλλόμενη από τις ακόλουθες δαπάνες: 
α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών 
προσώπων που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και 
ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της 
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μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000,00 ευρώ. 
Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται : 
α1) Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για 
ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, 
ορθοδοντικούς, γναθοχειρουργούς για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. 
α2) Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς 
και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών. 
α3) Τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικά. 
α4) Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη 
νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι. 
α5) Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη 
για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη 
φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. 
α6) Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν 
αναπηρία σε ποσοστό 40% και άνω με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών 
του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και 
απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 ευρώ, καθώς και η δαπάνη 
τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους 
σχολές ή θεραπευτήρια, 
α7) ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, 
οι οποίες λειτουργούν νόμιμα. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον 
φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω με βάση τη γνωμάτευση των οικείων 
υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000,00 
ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις 
γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων 
αυτών. 
Επίσης στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα τέκνα 
που ορίζονται στο άρθρο 7 στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί 
τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα. 
Το ποσό της κάθε δαπάνης, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει 
το φόρο, μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση 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. 
β) Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, 
του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να 
υπερβεί τα 1.500,00 ευρώ. 
γ) Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς: 
γ1) Τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τους 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 δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
γ2) 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 που 
διέπονται από το Ν. 1514/1985 (Φ.Ε.Κ. 13/Α’) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
γ3) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα 
υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, 
ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των 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. 
Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και 
Τουρισμού καθορίζονται τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς καθώς και οι 
διαδικασίες ελέγχου τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 
Τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί σε 
ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν σε 
πιστωτικό ίδρυμα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Το γραμμάτιο είσπραξης του πιστωτικού 
ιδρύματος 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. 
δ) Της αξίας 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. 
Επισημάνσεις (Για τις δωρεές και τις χορηγίες) 
i. Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών των περιπτώσεων γ’ και δ’ επί του οποίου 
υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5% του συνολικού εισοδήματος που 
φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. 
ii. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα 
εκατό 100,00 ευρώ. 
iii. Τα χρηματικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση 
άλλη διάταξη του Ν. 2238/1994. 
iv. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ’, και δ’ εφαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων 
κρατικών φορέων και νομικών προσώπων, εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ. Το ποσό των δωρεών αυτών μπορεί να κατατίθεται και σε πιστωτικό 
ίδρυμα στην οποία έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος. 
Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας κ.λπ. 
Εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που προκύπτει  κατά 200,00 ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο 
και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον: 
α) Παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών 
επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία. 
β) 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 ή πρόσωπα που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1579/1950 (Φ.Ε.Κ. 286/Α’) και του Ν.Δ. 330/1947 (Φ.Ε.Κ. 
84/Α’). 
γ) Είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του Ν. 2238/1994 είναι τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνονται και τα 
πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την 
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο 
ταμείο. 
δ) Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή 
εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1543/1985 (Φ.Ε.Κ. 73/Α’) και Ν. 1863/1985 
(Φ.Ε.Κ. 204/Α’), όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1976/1991 (Φ.Ε.Κ. 184/Α’). 
Λοιπά θέματα που αφορούν τις μειώσεις φόρου 
α) Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι μειώσεις των δαπανών 
ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και των δωρεών – χορηγιών (περιπτώσεις α’, γ’, και δ’ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 9) και η μείωση φόρου λόγω αναπηρίας κ.λπ. (της παραγράφου 4 του 
άρθρου 9) που αφορούν την ίδια, οι μειώσεις των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης (περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9) που αφορούν τα τέκνα της από 
προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από 
πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της φόρο που 
προκύπτει με βάση την κλίμακα. 



β) Όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο 
εισόδημα του ενός συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι κατώτερος από 
το άθροισμα των μειώσεων των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και των 
δωρεών – χορηγιών (περιπτώσεις α’, γ’, και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9) και η μείωση 
φόρου λόγω αναπηρίας κ.λπ. (της παραγράφου 4 του άρθρου 9), το άθροισμα αυτών ή η διαφορά 
που προκύπτει δεν μειώνει το φόρο του άλλου συζύγου. 
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, μειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των 
μειώσεων που αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των 
λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν. 
γ) Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για τον φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό 
που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των δαπανών ιατρικής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης (περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9) και η μείωση φόρου 
λόγω αναπηρίας κ.λπ. (της παραγράφου 4 του άρθρου 9) που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα 
πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η 
διαφορά που προκύπτει, μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική 
κλίμακα για τον άλλο σύζυγο. 
Επισημάνσεις 
i. Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει με βάση 
τη φορολογική κλίμακα για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται 
ούτε συμψηφίζεται. 
ii. Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό 
καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου. 
 

Τεκμήρια 2014 : Τι ισχύει για τη δήλωση 2015 
και οι Αποδείξεις 

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα των Φυσικών προσώπων προσδιορίζεται και για τη φετινή 
μας δήλωση (2015) από 2 “μορφές” εισοδημάτων , το πραγματικό και το τεκμαρτό… 
Το πραγματικό  εισόδημα αφορά τα εισοδήματα που αποκτώνται , ενώ το τεκμαρτό ορίζεται από 
τα τεκμήρια διαβίωσης του φορολογούμενου. 
Συνοπτικά τα τεκμήρια χωρίζονται ως εξής : 
1.Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης 
α) Αντικειμενική δαπάνη για Κατοικία (ιδιοχρησιμοποιούμενη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν 
παραχωρούμενη) 
β) Αντικειμενική δαπάνη για Αυτοκίνητα 
γ) Αντικειμενική δαπάνη για Σκάφη αναψυχής 
δ) Αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα 
ε) Αντικειμενική δαπάνη για δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) 
στ) Αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτου,  κ.λπ. 
ζ) Αντικειμενική δαπάνη των ιδιωτικών σχολείων 
η) Ποσό για  έξοδα διαβίωσης 3.000 € για άγαμο και 5.000 για εγγάμους (πέραν των παραπάνω). 
2. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 
α) Δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου, δίτροχου κλπ οχήματος. 
β) Δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής κλπ σκαφών αναψυχής και 
αεροσκαφών. 
γ)  Δαπάνη για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 10.000 
€ 
δ) Δαπάνη για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών 
ε) Δαπάνη για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων. 
στ) Δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης οποιουδήποτε ακινήτου ή κολυμβητικής δεξαμενής 
Τα τεκμήρια λοιπόν συναθροιζόμενα θα πρέπει να “καλύπτονται” από το πραγματικό ατομικό ή 
οικογενειακό (έγγαμοι) εισόδημα του φορολογούμενου. 



Δηλαδή αν το πραγματικό εισόδημα που θα δηλώσει ο φορολογούμενος είναι μικρότερο από το 
τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα, που προσδιορίζεται αθροιστικά οι «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» 
και τα «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων», τότε ο φόρος θα υπολογιστεί επί του 
τεκμαρτού εισοδήματος και θα είναι σημαντικά αυξημένος, εκτός εάν η διαφορά μεταξύ 
πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος καλυφθεί με εισοδήματα παλαιότερων ετών ή με άλλους 
νόμιμους τρόπους (εισοδήματα αυτοτελώς φορολογηθέντα ή απαλλαχθέντα από το φόρο, 
υπεραξίες από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.). 
Σε περίπτωση που η πρόσθετη διαφορά μεταξύ πραγματικού εισοδήματος και τεκμαρτού 
εισοδήματος δεν μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα παλαιότερων ετών ή με άλλους νόμιμους 
τρόπους, ο φόρος που θα επιβληθεί στο συνολικό τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογιστεί με βάση την 
φορολογική κλίμακα που αντιστοιχεί στην πηγή εισοδήματος με το μεγαλύτερο δηλωθέν ποσό. 

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ της χρήσης 2014 ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2015 
Με βάση τον Ν..4172/2013  και για να διατηρηθεί όλο το ποσό της μείωσης του φόρου, ο 
φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό 10% του 
φορολογητέου εισοδήματός του. Το ποσό των αποδείξεων δεν θα  υπερβαίνει το ποσό των 
10.500 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει ο φορολογούμενος το απαιτούμενο ποσό 
αποδείξεων, ο φόρος προσαυξάνεται στη διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, 
με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία 
πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. 
Οι αποδείξεις αφορούν μόνο όσους δηλώνουν εισοδήματα από Μισθούς και Συντάξεις , ενώ οι 
φορολογούμενοι με άλλες πηγές εισοδήματος (εκτός μισθών και συντάξεων) , δεν έχουν κανένα 
λόγο να προσκομίσουν αποδείξεις. 
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