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Με βάσει το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων ,
υπάρχουν αλλαγές στο πλαίσιο Φορολογίας που είναι οι παρακάτω
1. Κλίμακα

Φορολογίας

α . Το Αφορολόγητο Όριο μειώνεται στα 5.000 ευρώ από τα 12.000 ευρώ που ίσχυε για τα
εισοδήματα του 2010 και από τα 8.000 ευρώ που είχαν ήδη ψηφιστεί ως Αφορολόγητο για
τα εισοδήματα του 2011 .

Για νέους ηλικίας έως 30 ετών και τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών το αφορολόγητο
μειώνεται στις 9.000 ευρώ,

β . Στα κλιμάκια Φορολογίας υπάρχουν αλλαγές στα μεσαία κλιμάκια , που σημαίνει
μεγαλύτερη επιβάρυνση

Κλιμάκιο ΕισοδήματοςΦορολ. συντελεστής
Φόρος κλιμακίου
% Σύνολο
(ευρώ)
(ευρώ)
Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
5.000
0
0
5.000
7.000
10
700
12.000
4.000
18
720
16.000
10.000
25
2.500
26.000
14.000
35
4.900
40.000
20.000
38
7.600
60.000
40.000
40
16.000
100.000
Ανω των 100.000
45

0
700
1.420
3.920
8.820
16.420
32.420

-Για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου απαιτούνται αποδείξουν που αντιστοιχούν στο 25
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%
του εισοδήματος με ανώτατο όριο τις
15.000 ευρώ.
(60.000 χ 25% )
- Η πρόσθετη επιβάρυνση 10% για όσους δεν συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό
αποδείξεων παραμένει.

- Δεν υπάρχει μείωση του φόρου αν συγκεντρώσεις περισσότερες αποδείξεις

- Μειώνεται το πρόσθετο αφορολόγητο ποσό για τους φορολογούμενους με τρία παιδιά και
άνω

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου
μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) κάθε καταβαλλόμενης
από τις παρακάτω
δα
πάνες:

α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των
λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις
χιλιάδες (3.000) ευρώ.

β) Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του
φορολογουμένου και της οικογένειάς του. Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν
στεγαστικό επίδομα
Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλει ετησίως για τα τέκνα του ο
φορολογούμενος που μισθώνει κατοικίες για την ικανοποίηση των στεγαστικών
αναγκών τους, 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 σ" αυτή την πόλη. Η περιοχή των
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δήμων του κεντρικού, του νότιου, του βόρειου, του δυτικού τομέα και του Πειραιά της
Περιφέρειας Αττικής, θεωρείται ως μια πόλη.
Η έκπτωση αναγνωρίζεται, μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες
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.
γ) Του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον 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 κάθε δαπάνης για το ενοίκιο και τα φροντιστήρια επί της οποίας
υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Άρα το συνολικό όφελος για κάθε παιδί είναι 100 ευρώ φόρου
δ) Του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο για
στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον φορολογούμενο
με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από
αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή
των τέκνων που τους βαρύνουν.

Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ. μ., το ποσό της
δαπάνης που μειώνει το φόρο περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι
των εκατόν είκοσι (120) τ. μ. επιφάνεια της κατοικίας.
ζ) Του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το
φορολογούμενο για δάνεια
που χορηγούνται στον φορολογούμενο από τράπεζες, το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 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.
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Το ποσοστό της μείωσης των περιπτώσεων δ), ε), στ) και ζ) υπολογίζεται στους τόκους που
αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Το ποσό της
δαπάνης των περιπτώσεων δ), ε), στ) και ζ) δεν πρέπει να έχει εκπέσει με βάση άλλη
διάταξη του παρόντος.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για δεδουλευμένους τόκους που καταβάλλονται από
01.01.2011 και μετά, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου, καθώς και του χρόνου
χορήγησης της προκαταβολής.

η) Του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για
ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας
για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος .
Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να
υπερβεί τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για άγαμο και τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400)
ευρώ για οικογένεια.

Άρα όφελος φόρου 120 ευρώ για τον άγαμο και 240 ευρώ για οικογένεια
θ) Του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο και
επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της μείωσης του φόρου
δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ.
ι) Των ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο
Δημόσιο , τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 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 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.
ιδ) Του ποσού της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που
εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν.3614/2007 ή και για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που
θα προκύψουν μετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3661/200
8
και τις
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κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και αφορούν:

α α) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για
νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, καθώς και για παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα που αφορούν σε σύστημα
αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης και μόνωση
σωληνώσεων,

β β) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε
φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου,

γ γ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού
κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας.

δ δ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταΐκά, μικρές
ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης - θέρμανσης με χρήση φυσικού
αερίου ή ανανεώσιμων πηγών,

ε ε) Τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια με τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών
υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων / κουφωμάτων (συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά
καλύμματα, παντζούρια και ρολά) και τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος ή/και στην
οροφή (δώμα ή στέγη),

στ ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρμόδιο επιθεωρητή.
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Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η

μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ιε) Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τον
φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισης του, εφόσον η καταβολή τους είναι
υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών
στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με
νόμο. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια (1.000) ευρώ.
7. Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το
απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού
υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι
τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις
εκατό (3%) εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά
μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα
που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από
1.1.2011 και μετά.

Σας επισημαίνω ότι τα παραπάνω αφορούν το Νομοσχέδιο που βρίσκεται στην Βουλή και
δεν αποτελούν ακόμα Νόμο του Κράτους .

Το επόμενο Νομοσχέδιο που αναμένουμε είναι το Εθνικό Φορολογικό , στο τέλος Οκτωβρίου
με διατάξεις που αφορούν την φορολογία Επιχειρήσεων , τα πρόστιμα και τις παραβάσεις
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που βρίσκεται υπό κατάργηση , Αντικειμενικά Κριτήρια
για Ελ. Επαγγελματίες και όχι μόνο .

Για την CompuTax ΑΕ

Ιάκωβος Γκούμας
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