
  

1. Το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
(Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α΄ 151) αντικαθίσταται ως εξής: 
« Άρθρο 9 
Υπολογισµός και καταβολή του φόρου 
1. α) Το εισόδηµα από µισθούς, συντάξεις και µισθούς µε έκδοση τιµολογίου ή 
απόδειξης για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύµφωνα µε την ακόλουθη 
κλίµακα: 
  
                                                   ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
  
Κλιµάκιο 
εισοδήµατος 
(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής % 

Φόρος 
κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
εισοδήµατος 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ) 

       25.000           22%       5.500        25.000         
 5.500 

       17.000           32%        5.440        42.000       
 10.940 

    Υπερβάλλον           42%       
  
β) Το εισόδηµα από ατοµική επιχείρηση, εκτός της περίπτωσης γ΄της παρούσας 
παραγράφου και ελευθέριο επάγγελµα, υποβάλλεται σε φόρο σύµφωνα µε την 
ακόλουθη κλίµακα: 
  
                                                             ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
  
Κλιµάκιο 
εισοδήµατος 
(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής % 

Φόρος 
κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
εισοδήµατος 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ)   

       50.000           26%      13.000        50.000         
13.000 

     Υπερβάλλον           33%       
  
  
Για νέες ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελµατίες µε 
πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) 
πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του 
πρώτου κλιµακίου της παραπάνω κλίµακας µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%) και µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδηµα. 
γ) Το εισόδηµα από ατοµική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο µε 
συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 
2013) για το δηλωθέν εισόδηµα από ατοµική γεωργική επιχείρηση εφαρµόζεται 
αυτοτελώς η κλίµακα µισθωτών - συνταξιούχων. 
δ) Τα εισοδήµατα από µισθώσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδήµατα από κινητές 
αξίες, εκτός από τις περιπτώσεις που µε την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση,  υποβάλλονται σε φορολόγηση βάσει της παρακάτω 
κλίµακας:  



  
                          ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΑΞΙΕΣ 
                                      που φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις 
  
  
Κλιµάκιο 
εισοδήµατος 
(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής % 

Φόρος 
κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 
εισοδήµατος 
(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ)   

           12.000           10%        1.200        12.000         
 1.200 

    Υπερβάλλον           33%       
  
 Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο, ο 
οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή ενάµισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο 
συντελεστής του προηγούµενου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%), εφόσον 
η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα ή πρόκειται 
για επαγγελµατική µίσθωση. 
2. Ο φόρος που προκύπτει µε βάση την κλίµακα των µισθωτών και συνταξιούχων της 
παραγράφου 1 µειώνεται: 
α) Για εισόδηµα µέχρι και είκοσι µία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες εκατό 
(2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι µικρότερος των δύο χιλιάδων 
εκατό (2.100) ευρώ το ποσό µείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. 
β) Για εισόδηµα πάνω από είκοσι µία χιλιάδες (21.000) ευρώ το ποσό µείωσης της 
περίπτωσης α΄ περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ 
εισοδήµατος και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) 
ευρώ. Προκειµένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της µείωσης του φόρου, ο 
φορολογούµενος απαιτείται να προσκοµίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες 
πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του ή τα τέκνα που τους βαρύνουν. Στις πιο πάνω 
δαπάνες περιλαµβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που ανήκουν στις οµάδες 1, 2, 3, 4 
(µόνο υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας), 5, 7 (µόνο 
µεταφορές πραγµάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου-µοτοσικλέτας, 
ανταλλακτικά 
αυτοκινήτου, λιπαντικά-αντιψυκτικό, µίσθωση ταξί, καύσιµα οχήµατος), 9 (εκτός 
από εισφορές ΕΡΤ και συνδροµητικής τηλεόρασης), 10 (µόνο δίδακτρα 
φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών), 11 και 12 (εκτός κάθε είδους ασφάλισης), όπως 
ορίζονται στη σχετική ταξινόµηση για το Γενικό Δείκτη Τιµών Καταναλωτή της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Σε καµία περίπτωση δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες ιατρικής και 
νοσοκοµειακής περίθαλψης, η καταβαλλόµενη διατροφή, οι δωρεές και οι δαπάνες 
για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων. 
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκοµισθούν, ορίζεται σε 
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του δηλούµενου και φορολογούµενου µε την 
κλίµακα της παραγράφου αυτής ατοµικού εισοδήµατος. Το ποσό των αποδείξεων που 
προσκοµίζεται δεν απαιτείται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) 
ευρώ. Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί γίνονται αποδεκτές µόνον εφόσον 
έχουν περιληφθεί στην εµπρόθεσµη δήλωση, λογίζονται συνολικά και για τους δύο 



συζύγους και επιµερίζονται µεταξύ τους ανάλογα µε το δηλούµενο και 
φορολογούµενο σύµφωνα µε 
την κλίµακα της παραγράφου αυτής ατοµικό εισόδηµα. 
Στην περίπτωση που δεν προσκοµίζεται το απαιτούµενο ποσό αποδείξεων αγορών, 
τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά µεταξύ του απαιτούµενου 
ποσού αποδείξεων, µε ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και 
του προσκοµισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 
22%. Εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόµισης αποδείξεων οι δηµόσιοι υπάλληλοι 
που υπηρετούν στην αλλοδαπή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 
47 του ΚΦΕ, όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήµατα και οι 
φυλακισµένοι. 
3. Το ποσό του φόρου που προκύπτει σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 
1 και την παράγραφο 2 µειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (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 πέντε τοις 
εκατό (5%) του φορολογούµενου εισοδήµατος. Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να 
υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής 
περίθαλψης θεωρούνται: 
αα) 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, 
ββ) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές 
κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών 
αναγκών, 
γγ) τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη γενικά, 
δδ) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για την παροχή υπηρεσιών σε 
ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι, 
εε) 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, 
στστ) τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων µε ειδικές ανάγκες που 
παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και άνω µε βάση τη 
γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο 
εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) 
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, 
ζζ) ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (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 εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω µε βάση τη 
γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών επιτροπών του ΚΕΠΑ και έχουν αποκτήσει 
ετήσιο εισόδηµα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει 
το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περί2θαλψης που υπερβαίνει το 



συνολικό ετήσιο καθαρό πραγµατικό, φορολογούµενο µε τις γενικές διατάξεις ή µε 
ειδικό τρόπο ή απαλλασσόµενο ή τεκµαρτό εισόδηµα των προσώπων αυτών. 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, λό- 
γω διάζευξης µε τον άλλο γονέα. 
Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά 
και για τους δύο συζύγους, µειώνει το φόρο, µόνο 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 χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. 
γ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς 
προς: 
αα) 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, 
ββ) 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 (Α΄ 13) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
γγ) 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 της περίπτωσης γ΄ λαµβάνονται υπόψη µόνο 
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. 
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ επί του 
οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) του συνολικού εισοδήµατος που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές 
διατάξεις. 
Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν 
συνολικά τα εκατό (100) ευρώ. 
Τα χρηµατικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει µε 
βάση άλλη διάταξη του παρόντος. 
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 που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο µπορεί να κατατίθεται και σε πιστωτικό 
ίδρυµα στην οποία έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος. 
4. Εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
µειώνεται κατά διακόσια (200) ευρώ, για τον ίδιο φορολογούµενο και για καθένα από 
τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον: 
α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω µε βάση τη 
γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). 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 (Α΄ 286) και του ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84). 
γ) Είναι θύµατα πολέµου. Θύµατα πολέµου κατά την έννοια του παρόντος 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 νόµων 1543/1985 (Α΄ 
73) και 1863/1985 (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκαν µε το ν. 1976/1991 (Α΄ 184). 
5. Για τη σύζυγο, η οποία έχει εισόδηµα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι µειώσεις 
των περιπτώσεων α΄, γ΄, και δ΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 που 
αφορούν την ίδια, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 που αφορούν τα τέκνα της 
από προηγούµενο γάµο, τα 3χωρίς 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. 
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 περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της 
παραγράφου 3 και της παραγράφου 4, 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. 



Αν µε βάση τη φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει για τον φορολογούµενο ποσό 
φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι µικρότερο από το άθροισµα των µειώσεων της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 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. 
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. 
Το ποσό που αποµένει ύστερα από τις µειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο 
συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου. 
6. Τα πρόσωπα του προτελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. δεν 
δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.. 
7. Το ποσό που προκύπτει από την άθροιση των ποσών φόρου των προηγούµενων 
παραγράφων αποτελεί το συνολικό φόρο του υπόχρεου. 
8. Ο φόρος στις αµοιβές που αποκτούν οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του 
εµπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εµπορικά πλοία, υπολογίζεται µε 
αναλογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τους αξιωµατικούς και δέκα 
τοις εκατό (10%) για το κατώτερο πλήρωµα στις αµοιβές που αποκτώνται από το 
ηµερολογιακό έτος 2013 και επόµενα. 
9. Από το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τις κλίµακες της 
παραγράφου 1 εκπίπτουν: 
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 52 και 54 έως 58 στο εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο µέσα στο ίδιο 
οικονοµικό έτος. Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε 
είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. 
β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα έχει 
θέσει σε ισχύ Σύµβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήµατος και του 
Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.) για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού 
του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που 
καταβλήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ.. 
10. Ο φόρος, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα ή το υπόλοιπο που 
αποµένει µετά τις εκπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, καταβάλλεται σε τρεις 
(3) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, 
για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου 
και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 
ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου. 
Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του οικείου 
οικονοµικού έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη 
καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του 
επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη την τελευταία εργάσιµη, 
για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν 
ο φόρος βεβαιώνεται το µήνα Οκτώβριο του οικείου οικονοµικού έτους και µετά, 
καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 
ηµέρα του μεθεπόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν το συνολικό ποσό της 
οφειλής, η οποία προκύπτει µε βάση την αρχική δήλωση του υπόχρεου, είναι µέχρι το 
ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά 
λαµβανόµενο, τούτο θα καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες 
υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου. 



Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ 
µέσα στην προθε- 
σµία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε µία ή περισσότερες δόσεις, 
παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν 
οφειλών έκπτωση ενάµισι τοις εκατό (1,5%). 
Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει µε βάση τροποποιητική δήλωση 
παρέχεται έκπτωση ποσοστού ενάµισι τοις εκατό (1,5%) στο σύνολο της νέας 
οφειλής, εφόσον αυτή είναι µικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε την 
αρχική οφειλή και έτυχε παρόµοιας έκπτωσης ή κατέβαλε µέσα στην προθεσµία της 
πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό ενενήντα οκτώ 
και µισό τοις εκατό (98,5%) της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε 
υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής. 
11. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται 
στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις µειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 
4. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) 
του συνολικού εισοδήµατός τους. 
12. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, 
καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδροµής 
των προϋποθέσεων για τη µείωση του φόρου που ορίζεται από το άρθρο αυτό, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
13. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας 
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται τα δικαιολογητικά 
τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας.» 
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως 
εξής: 
«Επίσης, ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουµένων των ασφαλιστικών 
εισφορών, θεωρείται το εισόδηµα από ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή 
ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
4αα) Έχουν έγγραφη σύµβαση µε τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα τα οποία 
λαµβάνουν τις υπηρεσίες τους, και 
ββ) Τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα τα οποία λαµβάνουν τις υπηρεσίες δεν 
υπερβαίνουν τα τρία (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθµό αυτόν, ποσοστό 
εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήµατος από 
ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα που λαµβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.» 
3. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του φορολογούµενου ορίζεται σε τρεις 
χιλιάδες (3.000)  ευρώ 
προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που 
υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα.» 
 


