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ΦΟΡΟΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

Το ποσό του φόρου μειόνεται κατά 10% για:

Έξοδα ιατρικής & νοσοκομειακης περίθαλψης του φορολογομένου και των λοιπών προσώπων που  
τον  βαρύνουν  κατά  το  μέρος  που  δεν  καλύπτοντα ι από  ασφάλιστρα  ταμείο  ή ασφαλιστικές 
εταιρείες και  υπερβαίνουν  το  5%  του  φορολογουμένου  εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν 
μπορεί να υπερβεί τις 3.000,00 ευρώ.

Το ποσό της διατροφής που επιδηκάστηκε και καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, του 
οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, το  ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 
1.500,00 ευρώ

Των χρηματικών ποσών που καταβάαλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς:                                                   
α)τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που  είναι νομικά  
πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου και επιχουρηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.                                                       
β)τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  που παρέχουν  υπηρεσίες  
εκπαίδευσης  και  χορηγούν υποτροφίες                                                                                                
γ)τα μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  ημιδαπά  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου  που νόμιμα  
υπάρχουν  ή συνιστώνται εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς                                                     
δ)της αξίας των ιατρικών  μηχανημάτων  και των  ασθενοφόρων  που  μεταβιβάζονται  λόγω δωρεάς 
στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά  ιδρύματα και νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδι-
ωτικού δικαίου και επιχουρηγούνται από τον κρατικό  προϋπολογισμό                               

Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών  των   περιπτώσεων  γ' και δ' επί του οποίου υπολογί-
ζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογεί-
ται. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα  ποσά των δωρεών  και χορηγειών υπερβαίνουν  συνολικά τα 
100,00 ευρώ.

Προβλέπεται μείωση από το φόρο 200,00 ευρώ για τον φορολογούμενο και τα πρόσωπα που συ-
νοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι  ανάποιροι, θύματα  πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης 
κλπ.

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 

Η εκπτωση φόρου 10% των τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας μέχρι 120  τετ.μέτρα και 
μέχρι 200.000,00 ευρώ δανε-ίου αναλογικά από εκεί και πανω.      

Η έκπτωση για ενοίκιο κύριας κατοικίας  
Η έκπτωση για ενοίκιο κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν.

Δίδακτρα για φροντιστήρια         
Ασφάλιστρα ζωής ,προσωπικού ατυχημάτων ασθένειας κτλ.   

Δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου.              

Καταργούνται τα αφορολόγητα όρια (πρόσθετα) για τα τέκνα του φορολογουμένου (2.000,00 ευρώ 
για το πρώτο και 2.000,00 ευρώ για το δεύτερο παιδί 7.000,00 ευρώ για το τρίτο παιδί) και 
αντικαθισταται με χορηγούμενα ειδικά επιδόματα (στηριξης τέκνων), με βάση εισοδηματικά κριτήρια.



 


