
Ν. 2238/94  

Άξζξν 9. Τπνινγηζκόο θαη θαηαβνιή ηνπ θόξνπ:   

ΚΛΙΜΑΚΕ 

1. α) Σν δειωζέλ εηζόδεκα από κηζζνύο, ζπληάμεηο θαη κηζζνύο κε έθδνζε 

ηηκνινγίνπ ή απόδεημεο γηα παξνρή ππεξεζηώλ («ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ» ) ππνβάιιεηαη ζε 

θόξν ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε θιίκαθα: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΘΩΣΩΝ – ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΩΝ 

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο % 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Εηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φόξνπ 

(επξώ) 

25.000 22% 5.500 25.000 5.500 

17.000 32% 5.440 42.000 10.940 

Τπεξβάιινλ 42% 
   

"Όηαλ ην πξαγκαηηθό εηζόδεκα ηωλ θνξνινγνπκέλωλ θαηά ην νηθνλνκηθό έηνο 

2014 δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ πέληε ρηιηάδωλ (5.000) επξώ ή ην ηεθκαξηό ηνπο 

εηζόδεκα δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ 9.500 επξώ θαη εθόζνλ απηνί δελ αζθνύλ 

αηνκηθή επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα θαη δελ απνθηνύλ εηζόδεκα από αθίλεηα, 

ηα εηζνδήκαηά ηνπο απηά θνξνινγνύληαη κε ηελ θιίκαθα ηωλ κηζζωηώλ - 

ζπληαμηνύρωλ." (προστέθηκε με τον Ν 4261/2014).  

ρόιην:  

Αθνξά ηηο πεξηπηώζεηο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ θαηά ηελ ρξήζε 2013 είραλ κηθξά 

εηζνδήκαηα από πεξηζηαζηαθή απαζρόιεζε, πρ άλεξγνη, θνηηεηέο θ.ιπ. (ζπκκεηνρή 

ζε επηδνηνύκελα ζεκηλάξηα, ζπκπιήξωζε εξωηεκαηνινγίωλ, πξαθηηθή άζθεζε 

θνηηεηώλ) θαη γεληθά ακεηβνκέλωλ κε απνδείμεηο δαπαλώλ, ώζηε λα 

θνξνινγεζνύλ κε ηελ θιίκαθα ηωλ κηζζωηώλ – ζπληαμηνύρωλ, θαη λα έρνπλ 

εθαξκνγή ηνπ αθνξνινγήηνπ νξίνπ πνπ πξνθύπηεη κέζω ηεο κείωζεο ηνπ θόξνπ 

+ απαιιαγή από πξνθαηαβνιή. SOS: ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!! 
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β) Σν εηζόδεκα από αηνκηθή επηρείξεζε, εθηόο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξνύζαο 

παξαγξάθνπ θαη ειεπζέξην επάγγεικα, ππνβάιιεηαη ζε θόξν ζύκθσλα κε ηελ 

αθόινπζε θιίκαθα: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΘΩΣΩΝ 

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο % 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Εηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φόξνπ 

(επξώ) 

50.000 26% 13.000 50.000 13.000 

Τπεξβάιινλ 33% 
   

Γηα λέεο αηνκηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ή λένπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο κε 

πξώηε δήισζε έλαξμεο επηηεδεύκαηνο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη γηα ηα ηξία (3) 

πξώηα έηε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ηνπ πξώηνπ 

θιηκαθίνπ ηεο παξαπάλσ θιίκαθαο κεηώλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηό (50%) θαη 

κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξώ εηζόδεκα. 

 

γ) Σν εηζόδεκα από αηνκηθή γεωξγηθή επηρείξεζε ππνβάιιεηαη ζε θόξν κε 

ζπληειεζηή δεθαηξία ηνηο εθαηό (13%).  

Εηδηθά γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2014 (ρξήζε 2013) γηα ην δειωζέλ εηζόδεκα από 

αηνκηθή γεωξγηθή επηρείξεζε εθαξκόδεηαη απηνηειώο ε θιίκαθα κηζζωηώλ - 

ζπληαμηνύρωλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



δ) Σα εηζνδήκαηα από κηζζώζεηο αθηλήηωλ, θαζώο θαη ηα εηζνδήκαηα από 

θηλεηέο αμίεο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ εμαληιείηαη 

ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, ππνβάιινληαη ζε θνξνιόγεζε βάζεη ηεο παξαθάησ 

θιίκαθαο: 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕ ΑΞΙΕ 

πνπ θνξνινγνύληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο 

Κιηκάθην 

εηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο % 

Φόξνο 

θιηκαθίνπ 

(επξώ) 

ύλνιν 

Εηζνδήκαηνο 

(επξώ) 

Φόξνπ 

(επξώ) 

12.000 10% 1.200 12.000 1.200 

Τπεξβάιινλ 33% 
   

Σν αθαζάξηζην πνζό από αθίλεηα ππνβάιιεηαη θαη ζε ζπκπιεξωκαηηθό θόξν, ν 

νπνίνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή ελάκηζη ηνηο εθαηό (1,5%). Εηδηθώο, ν 

ζπληειεζηήο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ απμάλεηαη ζε ηξία ηνηο εθαηό (3%), εθόζνλ ε 

επηθάλεηα θαηνηθίαο ππεξβαίλεη ηα ηξηαθόζηα (300) ηεηξαγσληθά κέηξα ή πξόθεηηαη 

γηα επαγγεικαηηθή κίζζσζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΙΩΕΙ ΦΟΡΟΤ ΓΙΑ ΜΙΘΩΣΟΤ, ΓΕΩΡΓΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ: 

2. Ο θόξνο πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηωλ κηζζωηώλ θαη ζπληαμηνύρωλ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηώλεηαη: 

α) Γηα εηζόδεκα κέρξη θαη είθνζη κία ρηιηάδεο (21.000) επξώ θαηά δύν ρηιηάδεο 

εθαηό (2.100) επξώ. Εθόζνλ ν θόξνο πνπ πξνθύπηεη είλαη κηθξόηεξνο ησλ δύν 

ρηιηάδσλ εθαηό (2.100) επξώ ην πνζό κείσζεο πεξηνξίδεηαη ζην πνζό ηνπ θόξνπ. 

β) Γηα εηζόδεκα πάλω από είθνζη κία (21.000) επξώ ην πνζό κείωζεο ηεο 

πεξίπησζεο α’ πεξηνξίδεηαη θαηά εθαηό (100) επξώ αλά ρίιηα (1.000) επξώ 

εηζνδήκαηνο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνύ ησλ δύν ρηιηάδσλ εθαηό (2.100) επξώ.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί αθέξαην ην πνζό ηεο κείσζεο ηνπ θόξνπ, ν 

θνξνινγνύκελνο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη απνδείμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλόλσλ Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ ή ζε ρώξεο ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζώλ θαη ιήςεο ππεξεζηώλ, ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο, ε ζύδπγνο ηνπ ή ηα ηέθλα πνπ ηνπο βαξύλνπλ. ηηο πην πάλσ 

δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο 1, 2, 3, 4 

(κόλν ππεξεζίεο θαη είδε επηζθεπήο & ζπληήξεζεο θαηνηθίαο), 5, 7 (κόλν κεηαθνξέο 

πξαγκάησλ, ζπληήξεζε & επηζθεπή απηνθηλήηνπ-κνηνζηθιέηαο, αληαιιαθηηθά 

απηνθηλήηνπ, ιηπαληηθά-αληηςπθηηθό, κίζζσζε ηαμί, θαύζηκα νρήκαηνο), 9 (εθηόο από 

εηζθνξέο ΕΡΣ θαη ζπλδξνκεηηθήο ηειεόξαζεο), 10 (κόλν δίδαθηξα θξνληηζηεξίσλ θαη 

μέλσλ γισζζώλ), 11 θαη 12 (εθηόο θάζε είδνπο αζθάιηζεο), όπσο νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή ηαμηλόκεζε γηα ην Γεληθό Δείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή ηεο ΕΛ.ΣΑΣ. ε 

θακία πεξίπησζε δελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, ε θαηαβαιιόκελε δηαηξνθή, νη δσξεέο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απόθηεζε 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

Σν πνζό ηωλ απνδείμεωλ δαπαλώλ, πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνύλ, νξίδεηαη ζε 

πνζνζηό είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ηνπ δεινύκελνπ θαη θνξνινγνύκελνπ κε 

ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ απηήο αηνκηθνύ εηζνδήκαηνο. Σν πνζό ησλ 

απνδείμεσλ πνπ πξνζθνκίδεηαη δελ απαηηείηαη λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο 

πεληαθόζηα (10.500) επξώ. Οη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γίλνληαη 

απνδεθηέο κόλνλ εθόζνλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ εκπξόζεζκε δήισζε, ινγίδνληαη 

ζπλνιηθά θαη γηα ηνπο δύν ζπδύγνπο θαη επηκεξίδνληαη κεηαμύ ηνπο αλάινγα κε ην 

δεινύκελν θαη θνξνινγνύκελν ζύκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

αηνκηθό εηζόδεκα.  

ηελ πεξίπηωζε πνπ δελ πξνζθνκίδεηαη ην απαηηνύκελν πνζό απνδείμεωλ 

αγνξώλ, ηόηε ν θόξνο πξνζαπμάλεηαη θαηά ηε ζεηηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπ 

απαηηνύκελνπ πνζνύ απνδείμεσλ, κε αλώηαην όξην ηηο δέθα ρηιηάδεο πεληαθόζηα 

(10.500) επξώ θαη ηνπ πξνζθνκηζζέληνο πνζνύ απνδείμεσλ, ε νπνία 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή 22%. Εμαηξνύληαη ηεο ππνρξέωζεο πξνζθόκηζεο 

απνδείμεωλ νη δεκόζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνύλ ζηελ αιινδαπή εθηόο Επξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηα ινηπά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 47 
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ηνπ ΚΦΕ, όζνη δηακέλνπλ ζε νίθν επγεξίαο, ζε ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα θαη νη 

θπιαθηζκέλνη. 

3. Σν πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 

1 θαη ηελ παξάγξαθν 2 κεηώλεηαη θαηά πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10%) γηα θάζε 

θαηαβαιιόκελε από ηηο αθόινπζεο δαπάλεο ….. ~ ΠΙΝΑΚΑ 7 ΣΗ ΔΗΛΩΗ, 

ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΑΜΕ (ηαηξηθά, δωξεέο, θηι) 

 

 

 

 

ΣΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ:  

Αξζξν 19. Δηαθνξά εηζνδήκαηνο θαη ππνινγηζκόο ηνπ θόξνπ απηήο  

 1. Η δηαθνξά ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ δειώζεθε από ηνλ θνξνινγνύκελν, ηε ζύδπγό ηνπ 

θαη ηα πξόζσπα πνπ ηνπο βαξύλνπλ ή πξνζδηνξίζηεθε από ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο δαπάλεο ηνπο, ηωλ 

άξζξωλ 16 θαη 17, πξνζαπμάλεη ηα εηζνδήκαηα πνπ δειώλνληαη ή πξνζδηνξίδνληαη 

από ηνλ πξνϊζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαηά ην ίδην νηθνλνκηθό 

έηνο, ηνπ θνξνινγνύκελνπ ή ηεο ζπδύγνπ ηνπ ηεο πεγήο από ηελ νπνία δειώλνληαη 

ηα κεγαιύηεξα εηζνδήκαηα θαη, αλ δελ δειώλεηαη εηζόδεκα από θακία θαηεγνξία, ε 

δηαθνξά απηή ινγίδεηαη εηζόδεκα από κηζζωηέο ππεξεζίεο. 
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