
Δήλωςη φόρου ειςοδήματοσ 
οικονομικού έτουσ 2014

Σεκμήρια- Πληροφοριακά τοιχεία
Ν.2238/1994~

Ν.4110/2013, Ν.4141/2013, Ν.4152/2013, Ν.4170/2013, 
Ν.4223/2013

και Ν.4261/2014



Πύνακασ 5: Σεκμόρια: 
1η κατηγορία: ΣΕΚΜΗΡΙΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΗ 
(ςυμπεριλαμβάνουν):

 Tην κύρια ιδιοκατοικούμενη ό μιςθωμϋνη ό δωρεϊν παραχωρούμενη 
κατοικύα.

 Σην δευτερεύουςα ό τισ δευτερεύουςεσ ιδιοκατοικούμενεσ ό 
μιςθωμϋνεσ ό δωρεϊν παραχωρούμενεσ κατοικύεσ.

 Αυτοκύνητα ιδιωτικόσ χρόςησ, μικτόσ χρόςησ ό τύπου jeep.

 Tα ςκϊφη ό πλούα αναψυχόσ ιδιωτικόσ χρόςησ (όχι τα επαγγελματικϊ).

 Αμοιβϋσ των πληρωμϊτων των ςκαφών αναψυχόσ.

 Σισ αμοιβϋσ των πϊνω από (1) ϋναν οικιακών βοηθών, οδηγών 
αυτοκινότων, προςωπικών δαςκϊλων, κηπουρών κ.λπ.

 Σα αεροςκϊφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα.

 Σισ δεξαμενϋσ κολύμβηςησ (πιςύνεσ εςωτερικϋσ ό εξωτερικϋσ).

 Σισ δαπϊνεσ φούτηςησ ςε ιδιωτικϊ ςχολεύα.

 Σισ ετόςιεσ οικογενειακϋσ δαπϊνεσ 3.000 ευρώ για ϊγαμο και 5.000 
ευρώ για ϋγγαμο.



Πύνακασ 5: Σεκμόρια: 
2η κατηγορία: ΣΕΚΜΗΡΙΑ  ΑΠOΚΣΗΗ ΠΕΡΙOΤΙΑΚΩΝ ΣOΙΧΕΙΩΝ 
(Πόθεν έςχεσ) (ςυμπεριλαμβάνεται):

 Η δαπϊνη για αγορϊ ό χρηματοδοτικό μύςθωςη (leasing) αυτοκινότων 
Ε.Ι.Φ ό Jeep, καθώσ και κϊθε δύτροχου ό τρύτροχου.

 Σα αεροςκϊφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, και υπερελαφρϋσ
πτητικϋσ αθλητικϋσ μηχανϋσ (Τ.Π.Α.Μ.) ςύμφωνα με τον κανονιςμό 
τησ Τπηρεςύασ Πολιτικόσ Αεροπορύασ.

 Η δαπϊνη για αγορϊ ό χρηματοδοτικό μύςθωςη πλούων ό ςκαφών 
αναψυχόσ.

 Η δαπϊνη για αγορϊ ό χρηματοδοτικό μύςθωςη κινητών πραγμϊτων 
αξύασ πϊνω από 10.000 ευρώ.

 Η χορόγηςη δανεύων ςε οποιονδόποτε.

 Οι δωρεϋσ, γονικϋσ παροχϋσ (ϊτυπεσ δωρεϋσ) ό χορηγύεσ χρηματικών 
ποςών πϊνω από 300 ευρώ.

 Η δαπϊνη για απόςβεςη δανεύων ό πιςτώςεων οποιαςδόποτε μορφόσ 
(τοκοχρεολύςια).



Σεκμόρια~ Κύρια Κατοικύα



Σεκμόρια~ Δευτερεύουςεσ 
κατοικύεσ



Παρατόρηςη για τεκμόρια 
κατοικιών: Κωδικού 231-232-233

 Επιφϊνεια κύριων χώρων Ν. 4178/13.

 Οι νϋοι αυτού κωδικού μπόκαν γιατύ 
ϋχουν μικρό φορολογικό ελϊφρυνςη, η 
αντικειμενικό δαπϊνη που 
προςδιορύζεται γι‘ αυτϊ τα m2 μειώνεται 
ςτο 50%.



Σεκμόρια ΕΙΦ, ΜΦ

 Βλ. εξαιρϋςεισ

Επύςησ το τεκμόριο ΕΙΦ βαρύνει:
 Για την Α.Ε., ςτουσ προϋδρουσ, τουσ διευθύνοντεσ ςυμβούλουσ, 

τουσ εντεταλμϋνουσ ςυμβούλουσ και διοικητϋσ.

 2) Για την Ε.Π.Ε., ςτον διαχειριςτό, ςτουσ εταύρουσ, εφόςον 
κανεύσ από τουσ διαχειριςτϋσ δεν εύναι και εταύροσ.

 3) Για κοινοπραξία, ςτα φυςικϊ τησ μϋλη.

 4) Για την κοινωνία, ςτουσ κοινωνούσ.

 5) Για Αςτική εταιρεία, ςτα μϋλη τησ.

 6) Για Ε.Ε. εταιρεύα, ΜΟΝΟ ςτουσ ομόρρυθμουσ εταύρουσ.

 7) Για Ο.Ε. εταιρεύα, ςτουσ εταύρουσ που ςυμμετϋχουν.



κϊφη – πλούα αναψυχόσ

 Όχι τα επαγγελματικά

 Όχι οι κάτοικοι εξωτερικού

 -50% για καταςκευαςμένα ςτην 
Ελλάδα 

 Ιςχύει η ακινηςία (~βεβαίωςη 
λιμενικήσ αρχήσ με ακριβείσ 
ημερομηνίεσ)



Πιςύνεσ:



SOS: ΔΑΠΑΝΕ ΔΙΑΒΙΩΗ
 Εκτόσ των τεκμηρίων του Πίνακα 5, 

προςδιορίζεται ένα ελάχιςτο κόςτοσ 
διαβίωςησ που είναι το ποςό των 3.000 
ευρώ για τον άγαμο και 5000 ευρώ για 
ςυζύγουσ που υποβάλλουν κοινή 
φορολογική δήλωςη και τα οπούα αυτϊ 
ποςϊ προςτύθενται ςτισ ετόςιεσ 
αντικειμενικϋσ δαπϊνεσ που 
προςδιορύςτηκαν πιο πϊνω (π.χ. ςπύτι -
αυτοκύνητο κ.λπ.), εφόςον δηλώνεται 
πραγματικό ή τεκμαρτό ειςόδημα.



Δύδακτρα:

 Εξαιρούνται οι δαπάνεσ που 
καταβάλλονται ςε εςπερινά γυμνάςια 
και λύκεια, καθώσ επίςησ και δαπάνεσ 
που καταβλήθηκαν ςε ειδικά ςχολεία 
ατόμων με ειδικέσ ανάγκεσ.



Σεκμόριο οικιακών βοηθών, κτλ 
Κωδ. 770 
 Η δαπϊνη ορύζεται ςτο εκϊςτοτε κατώτερο όριο 

αμοιβών όπωσ αυτό προςδιορύζεται από τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ για την αντύςτοιχη κατηγορύα 
εργαζομϋνων. Σο τεκμόριο δεν ϋχει εφαρμογό όταν ο 
φορολογούμενοσ απαςχολεύ ΜΟΝΟ ϋναν (1) οικιακό 
βοηθό.

 Επύςησ όταν ο φορολογούμενοσ ό πρόςωπο που 
ςυνοικεύ με αυτόν και ϋχει, ο ύδιοσ ό το πρόςωπο που 
τον βαρύνει, αναπηρύα 67% και πϊνω ό εύναι ηλικύασ 
πϊνω από 65 ετών και απαςχολεύ νοςοκόμο τότε ς’ 
αυτόν την περύπτωςη ΔΕΝ ϋχουμε εφαρμογό 
τεκμηρύου.



Δαπϊνεσ απόκτηςησ 
περιουςιακών ςτοιχεύων:
 Αναςτολή τεκμηρίου 

αγοράσ/ανέγερςησ ακινήτων  έωσ 
31/12/2013 (Ν.3986/2011)



ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΑΠΌ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΝ
 ΑΡΘΡΟ 18 Ν.2238/94

 Η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη δεν 
εφαρμόζεται: ………

 (περ. η΄) Προκειμένου για 
αντικειμενικέσ δαπάνεσ και υπηρεςίεσ 
του άρθρου 16 φυςικού προςώπου που 
ϋχει τη φορολογικό του κατοικύα ςτην 
αλλοδαπό. (Ν. 4261/2014)

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/594


Αμφιςβότηςη των τεκμηρύων διαβύωςησ:

 Από όςουσ υπηρετούν την ςτρατιωτικό τουσ θητεύα ςτισ Ένοπλεσ Δυνϊμεισ.

 Όςοι εύναι φυλακιςμϋνοι.

 Όςοι νοςηλεύονται ςε νοςοκομεύο ό κλινικό.

 Όςοι εύναι ϊνεργοι και για όςο χρονικό διϊςτημα δικαιούνται και λαμβϊνουν βοόθημα 
ανεργύασ.

 Όςοι ςυγκατοικούν με ςυγγενεύσ πρώτου βαθμού (γονεύσ με τα παιδιϊ τουσ και 
αντύςτροφα) και ϋχουν μειωμϋνεσ δαπϊνεσ διαβύωςησ επειδό τουσ βοηθούν 
οικονομικϊ οι ςυγγενεύσ, οι οπούοι ςυγγενεύσ όμωσ ϋχουν ειςοδόματα από εμφανεύσ 
πηγϋσ.

 Όςοι εύναι ορφανού ανόλικοι και ϋχουν ςτην κυριότητϊ τουσ επιβατικϊ Ι.Φ. αυτοκύνητα 
από κληρονομιϊ από τον πατϋρα ό την μητϋρα τουσ.

 Όςοι προςκομύζουν ςτοιχεύα από τα οπούα να αποδιεκνύεται ότι για λόγουσ ανωτϋρασ 
βύασ πραγματοπούηςαν μικρότερεσ δαπϊνεσ από τισ αντικειμενικϋσ. Σϋτοιεσ 
περιπτώςεισ εύναι πυρκαγιϊ - πλημμύρα κ.λπ.

 Όταν ο φορολογούμενοσ ό η ςύζυγόσ του δεν ϋχει πληρωθεύ για όλο το προηγούμενο 
ϋτοσ από την δουλειϊ του και δεν ϋχει κανϋνα ειςόδημα κατϊ το ϋτοσ 2013 ούτε ο ύδιοσ 
ούτε η ςύζυγόσ του τότε το ποςό τησ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ που προκύπτει 
από την κατοχό και χρόςη ΕΙΦ μπορεύ να αμφιςβητηθεύ.

 Σο βϊροσ τησ απόδειξησ το ϋχει ΠΑΝΣΑ ο φορολογούμενοσ.



Πύνακασ 6: Πρόςθετα πληροφοριακϊ 
ςτοιχεύα
 Κωδ. 655-656:

Κατϊ την υποβολό των αρχικών 
δηλώςεων οικ. ϋτουσ 2014 χρόςησ 2013 
ΔΕΝ θα ςυμπληρώνονται αυτού οι 
κωδικού. Οι κωδικού αυτού θα 
ςυμπληρώνονται ΜΟΝΟ με την υποβολό 
τροποποιητικόσ δόλωςησ ςτον 
Προώςτϊμενο τησ ΔΟΤ εκκαθϊριςησ τησ 
αρχικόσ δόλωςησ.



Πύνακασ 6: Πρόςθετα πληροφοριακϊ 
ςτοιχεύα
 Κωδ. 693-694: Γρϊφουμε το ποςό τησ ετόςιασ 

ςυνολικόσ δαπϊνησ διαβύωςησ ό αγορϊσ που 
δεν υπϊρχει από 1-1-2014 του τρϋχοντοσ ϋτουσ 
εφόςον αυτό το ποςό το ϋχετε γρϊψει ςτον 
πύνακα 5 τησ δόλωςησ.

 την περύπτωςη μεταβύβαςησ μϋςα ςτο ϋτοσ 
ακινότου από αυτϊ που υπολογύζεται 
αντικειμενικό δαπϊνη, το ποςό θα 
υπολογιςθεύ χειρόγραφα και θα γραφεύ ς’ 
αυτούσ τουσ κωδικούσ από τον 
φορολογούμενο.



Πύνακασ 6: Πρόςθετα πληροφοριακϊ 
ςτοιχεύα
 Κωδ. 659-660: Σα χρηματικά ή τα πραγματικά έςοδα που αποκτήςατε το 

2013, τα οποία απαλλάςςονται από το φόρο: πχ.

 Ειςόδημα από πρϊξεισ REPOS, αναπηρικϋσ ςυντϊξεισ, ςυντϊξεισ αλλοδαπόσ 
προϋλευςησ που φορολογούνται μόνο ςτην αλλοδαπό, ςύνταξη και επιδόματα 
πολύτεκνησ μητϋρασ, κϋρδη από πώληςη μετοχών ειςηγμϋνων ςτο Φ.Α.Α., 
μερύςματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακων εταιριών κ.τ.λ..

 Αμοιβϋσ και μιςθού μελών Δ.. ανώνυμησ εταιρεύασ, ωφϋλεια από πώληςη 
εταιρικού μεριδύου,μερύςματα ημεδαπών ΑΕ, κϋρδη που διανϋμουν ημεδαπϋσ 
ΕΠΕ και ςυνεταιριςμού κτλ.), όπωσ αυτϊ προκύπτουν μετϊ την αφαύρεςη του 
φόρου ειςοδόματοσ που τα βαρύνει, καθώσ και τα μερύςματα από ημεδαπϋσ 
ανώνυμεσ εταιρεύεσ,τα μεριςματα των ΕΠΕ, ςυνεταιριςμούσ κτλ.

 Κϋρδη των φυςικών προςώπων και των πολύ μικρών επιχειρόςεων που 
εμπύπτουν ςτη ύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ τησ 6-5-2003 από την 
διϊθεςη παραγόμενησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ προσ την ΔΕΗ Α.Ε. ό ϊλλο 
προμηθευτό μετϊ από την ϋνταξό τουσ ςτο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανϊπτυξησ 
Υωτοβολταικών υςτημϊτων» με την προώπόθεςη ότι ϋχουν ενταχθεύ ςτο 
ειδικό πρόγραμμα μϋχρι 10 KW.

 Σο επύδομα πολύτεκνησ μητϋρασ και του τρύτου παιδιού.



Πύνακασ 6:Πρόςθετα πληροφοριακϊ 
ςτοιχεύα
 Κωδ. 667-668 

 Γρϊψτε τουσ τόκουσ καταθϋςεων ςασ από 
τισ Ελληνικϋσ Σρϊπεζεσ. Για τα ποςϊ που θα 
αναγρϊψετε ς’ αυτούσ τουσ κωδικούσ θα 
υπολογιςτεύ ειδικό ειςφορϊ αλληλεγγύησ. 
Οι τόκοι καταθϋςεων δηλώνονται από το 1ο

ευρώ (ςύμφωνα με τον πραγματικό 
δικαιούχο).

(ςημ. Καθαρό ποςό, αφαιρούμε το φόρο)



Πύνακασ 6:Πρόςθετα πληροφοριακϊ 
ςτοιχεύα

 Κωδ. 657-658

 Γρϊψτε τα ειςοδόματα που αποκτόςατε το 
2013, τα οπούα απαλλϊςςονται από τον 
φόρο ό φορολογούνται με ειδικό τρόπο 
και απαλλϊςςονται ςύμφωνα με την 
παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 29 του Ν. 
3986/2011 τησ ειδικόσ ειςφορϊσ 
αλληλεγγύησ.



Πύνακασ 6:Πρόςθετα πληροφοριακϊ 
ςτοιχεύα

 Κωδ. 657-658

 Tο διατροφικό επύδομα, το ποςό με το οπούο προςαυξϊνεται 
ςύνταξη τυφλών και γενικϊ προςώπων που βρύςκονται ςε 
κατϊςταςη απόλυτησ αναπηρύασ. Οι μιςθού, οι ςυντϊξεισ και η πϊγια 
αντιμιςθύα ολικϊ τυφλών και κινητικϊ αναπόρων ςε ποςοςτό πϊνω 
από 80%, τα επιδόματα λουτροθεραπεύασ, ειςπνευςοθεραπεύασ, 
αεροθεραπεύασ, ενεςοθεραπεύασ κ.λπ., αποζημιώςεισ λόγω 
διακοπόσ τησ εργαςύασ (αρθρο 14 παρ.1 Ν. 2238/94), το εφϊπαξ 
(αρθρο 45 παρ. 4 περ. γ΄ Ν.2238/94), οι αμοιβϋσ των υπαλλόλων τησ 
ΕΕ για τισ οπούεσ ϋχουν εφαρμογό οι διατϊξεισ του 2ου εδαφύου του 
ϊρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περύ Προνομύων και Αςυλιών τησ ΕΕ 
τησ 8-4-1965 (όπωσ ιςχύει ςόμερα) καθώσ επύςησ και οι αμοιβϋσ των 
προςώπων που αναφϋρονται ςτην ΠΟΛ 1014/22-2-2010.



Πύνακασ 6:Πρόςθετα πληροφοριακϊ 
ςτοιχεύα
 Κωδ. 661-662: Σο επύδομα του ΟΑΕΔ μϋςα ςτο 

2013. Εάν τα υπόλοιπα ειςοδήματα του 
φορολογούμενου είναι πάνω από 30.000 ευρώ π.χ. 
από ενοίκια, το επίδομα ανεργίασ φορολογείται.

 Κωδικού 431-432: Σα ςυνολικϊ καθαρϊ κϋρδη που 
ςασ αναλογούν από ςυμμετοχό ςασ ςε ημεδαπϋσ 
Ο.Ε. ό Ε.Ε. ό κοινωνύεσ αςτικού δικαύου που 
αςκούν επιχεύρηςη ό επϊγγελμα ό αςτικϋσ 
κερδοςκοπικϋσ ό μη εταιρεύεσ ό ςυμμετοχικϋσ ό 
αφανεύσ εταιρεύεσ ό κοινοπραξύεσ, τα οπούα 
φορολογούνται κατϊ περύπτωςη με τισ διατϊξεισ 
του ϊρθρου 10 του ν. 2238/1994



Πύνακασ 6:Πρόςθετα 
πληροφοριακϊ ςτοιχεύα

 Κωδ. 433-434: Σο ποςό του φόρου που παρακρατόθηκε 
ςτα ειςοδόματα τησ περ. 3 (κωδικού 659-660) τησ περ. 5 
(κωδικού 667-668) και ςτα καθαρϊ κϋρδη τησ περ. 8 αυτού 
του πύνακα (κωδικού 431-432).

 Κωδ. 477-478: Γρϊψτε τα ποςϊ των κϊθε εύδουσ 
αγροτικών ενιςχύςεων (επιδοτόςεισ, αποζημιώςεισ, 
οικονομικϋσ ενιςχύςεισ κτλ.) που πόρατε μϋςα ςτο ϋτοσ 
2013 ΕΚΣΟ των επιδοτόςεων ό αποζημιώςεων επύ τησ 
παραγωγόσ, που τισ γρϊφουμε ςτουσ κωδικούσ 995-996
ςτην 4η ςελύδα του Ε1.

 Οι επιδοτόςεισ αυτών των κωδικών ΔΕΝ καλύπτουν 
τεκμόρια.



Πύνακασ 6:Πρόςθετα πληροφοριακϊ ςτοιχεύα
 Κωδ. 783-784: Γρϊψτε τα ποςϊ επαναπατριζόμενων 

κεφαλαύων: Με το ν. 3842/2010 ϊρθρο 18 όλα τα φυςικϊ ό 
νομικϊ πρόςωπα που φορολογούνται ςτην Ελλϊδα 
μπορούν να μεταφϋρουν κεφϊλαια που ϋχουν ςε 
τραπεζικούσ λογαριαςμούσ ςτο εξωτερικό ςε 
αντύςτοιχουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ ςτην Ελλϊδα, 
τουλϊχιςτον για ϋνα χρόνο. Για την μεταφορϊ των 
χρημϊτων αυτών θα πρϋπει να καταβϊλλουν φόρο 5% 
κατϊ το χρόνο τησ μεταφορϊσ, εϊν τα κεφϊλαια 
παραμεύνουν ςτο εξωτερικό θα πρϋπει να πληρωθεύ 
φόροσ 8%. Δεν εξετϊζεται πωσ αποκτόθηκαν τα κεφϊλαια 
αυτϊ, θα πρϋπει όμωσ να υπόρχαν ςτο εξωτερικό ςτισ 
15/4/2010. Σα ποςϊ που γρϊφονται ςε αυτούσ τουσ 
κωδικούσ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ τεκμόρια ΜΟΝΟ απόκτηςησ 
περιουςιακών ςτοιχεύων και ΟΦΙ τεκμόρια διαβύωςησ.



Μειώςεισ φόρου:


