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Εισαγωγή
Με τις διατάξεις του νόμου 4330/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29/16-

06-2015) έγιναν μεταξύ άλλων διάφορες μεταβο λές και
στον Κώδικα ΦορολογίαςΕισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) - N.4172/
2013.

Με τη εργασία αυτή φιλοδοξώ, αφενός μεν, να παρα -
θέσω περιληπτικές σημειώσεις αναφορικά με τις διατά ξεις
των τροποποιούμενων νομοθετημάτων και αφε τέ ρου να
επεκταθώ ειδικότερα στις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. που υπέ -
στησαν μεταβολές, παραθέτοντας κατά περίπτω ση παρα -
δείγματα, προκειμένου να επισημάνω ση μαντικές, κα τά
την άποψή μου, λεπτομέρειες που χρήζουν περαιτέρω
ανα λύσεων.

Άρθρο 1
Με το άρθρο 1 του νόμου αυτού (Ν.4330/2015), ρυθ -

μί στηκαν θέματα, που συνοπτικά έχουν ως εξής:
• κατάργηση τεκμηρίων σε κατοίκους του εξωτερικού

και σε αγρότες,
• κατάργηση διάταξης της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου

34 για νομοπαρασκευαστικούς λόγους.
• φορολόγηση με βάση την παρ. 1 του άρθρου 15 (κλί -

μακα μισθωτών και συνταξιούχων) 
- σε όσους έχουν εισοδήματα μόνο από κεφάλαιο

ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το
τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των
9.500 ευρώ,

- σε περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολουμένους,
σε όσους, δηλαδή, το πραγματικό τους εισόδημα,
με εξαίρεση το εισόδημα από κεφάλαιο και από
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κατά το φορο -
λογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των
6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν
υπερ βαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον
αυτοί δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή
ατομική αγροτική δραστηριότητα.

Πιο αναλυτικά, οι μεταβολές σε διατάξεις του Κ.Φ.Ε.
με το άρθρο 1, και με τις οριζόμενες σχετικές προϋπο θέ -
σεις, έχουν κατά παράγραφο όπως ακολουθεί.

Παρ.1. Φορολογική μεταχείριση κατοίκων εξωτ ε -
ρικού

Η περίπτωση η' του άρθρου 33 “Μη εφαρμογή αντι -
κει μενικών δαπανών και υπηρεσιών” του Κ.Φ.Ε. αντι κα -
τα στάθηκε με την παρ. 1 ως εξής:

“η) Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες και υπη -
ρεσίες του άρθρου 31 φυσικού προσώπου που έχει τη
φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή. Προ κειμένου
για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του
άρθρου 32 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική
κατοικία του στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτά
εισόδημα στην Ελλάδα.”.

Η αντικατασταθείσα περ. η΄ του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.
είχε ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4330/2015
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣTΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡ. ΚΕΡΑΜΟΝΤΕ
τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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“η) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει τη φο -
ρο  λογική κατοικία του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν
αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.”.

Ως προς τη διατύπωση της νέας διάταξης, σημειώνουμε
τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την αρχή ότι οι φορολογικοί νόμοι ερμη -
νεύονται στενά (γραμματική ερμηνεία), με τo πρώτo εδά -
φιο της νέας διάταξης, ορί ζεται πως δεν εφαρμόζονται οι
αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31
φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του
στην αλλοδαπή. Αντιθέτως, με το δεύτερο εδάφιο, για τη
μη εφαρμογή, τίθεται η προϋ πό θεση πως δεν αποκτάται
εισόδημα στην Ελλάδα.

Τούτο σημαίνει ότι οι διατάξεις της παρ. 1 αφορούν
απο  κλε ιστικά στους κατοίκους του εξωτερικού και δεν
έχουν εφαρμογή γι’ αυτούς οι διατάξεις των επόμενων
παρα γράφων του ίδιου άρθρου.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για την επαναφορά, της προ -
ϊσχύ ουσας διάταξης, με την οποία προβλεπόταν φορο -
λόγηση των κατοίκων εξωτερικού με βάση τις τεκμαρτές
δαπάνες διαβίωσης, επειδή μπορεί να είχαν αυτοί εισό -
δημα από τόκους καταθέσεων, έστω και ενός ελάχιστου
ποσού, προκειμένου να αρθεί η άδικη φορολογική επιβά -
ρυνση, αλλά και να αποφευχθεί η αθρόα απόσυρση κατα -
θέσεων και μεταφορά τους στο εξωτερικό. 

Για ιστορικούς λόγους υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις,
όπως αυτές ορίζονταν με την περ. η΄ του άρθρου 18 του
προϊσχύ σαντος Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151/16-09-2014),

και που αναφέρονταν στη μη εφαρμογή αντικειμενικών
δα πα νών και υπηρεσιών, είχαν ως εξής:
• Με την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.3943/

2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31-03-2011) είχε προστεθεί στο άρθρο
18 περ. η΄, η οποία ίσχυσε από 1-1-2011 και όριζε:
“η) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την

κατοι κία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφό -
σον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.”.
• Στη συνέχεια, με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 184

του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/05-05-2014), η περ. η΄
του άρθρου 18 αντικαταστάθηκε όπως ακολουθεί και
είχε εφαρμογή μόνο για αντικειμενικές δαπάνες και
υπη ρεσίες που πραγματοποιούνταν κατά το οικονομικό
έτος 2014 (χρήση 2013).
“η) Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες και υπη -

ρεσίες του άρθρου 16 φυσικού προσώπου που έχει τη
φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή.”.

Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31 με μη -
δενικό πραγματικό εισόδημα

Εξετάζοντας κάθε εδάφιο αυτής της παραγράφου
χωριστά και ξεκινώντας με τις δαπάνες του άρθρου 31,
ισχύουν τα εξής:
• Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. η΄ του άρθρου

33 του Κ.Φ.Ε., δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη
του άρθρου 31 σε φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορο -
λο γική κατοικία του στην αλλοδαπή.
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Παράδειγμα
Φορολογούμενος και η σύζυγός του, που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή, παρουσιάζουν:

Ο Υπόχρεος Η σύζυγος
Φορολογητέο εισόδημα 0,00 0,00
Αντικειμενικές δαπάνες στην Ελλάδα 0,00    20.000,00

Με βάση τα στοιχεία αυτά και βεβαίως χωρίς, την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών, του άρθρου 72, αλλά
με την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί το  “Χ” στους Κ.Α. 319-320 του Πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1),
η τελική φορολογική υποχρέ ωση της συζύγου του φορολογουμένου, θα είναι μηδενική.

Σχετικά με την περίπτωση αυτή, υπενθυμίζονται τα εξής:
• σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα

της συζύγου του),
• δεν υπάρχει υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών του άρθρου 72,
• δεν λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος.
Όσον αφορά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1, επαναλαμβάνεται ότι επιβάλλεται η επιλογή τού “Χ” στους Κ.Α. 319-

320. Διαφορετικά, σε περίπτωση δηλαδή που δεν επιλεγούν οι Κ.Α. 319-320, η εκκαθάριση θα γίνει για
φορολογούμενο που έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή, και με την προϋπόθεση
ότι η ηλικία του δεν έχει υπερβεί το 65 έτος, ώστε οι αντικειμενικές του δαπάνες να λαμβάνονται υπόψη μειωμένες κατά
ποσοστό 30%, και εφόσον δηλωθεί εισόδημα από τόκους ημεδαπής ένα (1) ευρώ, η εκκαθάριση θα γίνει ως εξής:

Η σύζυγος
Εισόδημα: (20.000,00 + 2.500,00 - 1,00 =).......................................................................22.499,00
Φόρος εισοδήματος: (22.499,00 x 26% =)...........................................................................5.849,74
Μείωση φόρου: (επειδή δεν πρόκειται για Μ.Υ.)..........................................................................0,00
Προκαταβολή φόρου 55%: (5.849,74 x 55% =)...................................................................3.217,36
Φόρος εισοδήματος κεφαλαίου (1,00 x 15% =)...........................................................................0,15



Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου
32 με μηδενικό πραγματικό εισόδημα

Με το δεύτερο εδάφιο της περ. η΄ του άρθρου 33 του
Κ.Φ.Ε., ορίζεται πως, δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική

δαπάνη του άρθρου 32 σε φυσικό πρόσωπο που έχει τη
φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν
αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.
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Παράδειγμα
Έτσι, αν ο φορολογούμενος του προηγούμενου παραδείγματος δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα,

τότε η φορολογική του επιβάρυνση είναι μηδενική.
Σε περίπτωση, όμως, που δηλωθεί εισόδημα, έστω και ένα (1) ευρώ, π.χ. από τόκους τραπεζικής κατάθεσης, η

εκκαθάρισή του θα έχει ως εξής
Η σύζυγος

Εισόδημα: (20.000,00 - 1,00 =)...........................................................................................19.999,00
Φόρος εισοδήματος: (19.999,00 x 26% =).............................................................................5.199,74
Μείωση φόρου: (επειδή δεν πρόκειται για Μ.Υ.)..........................................................................(0,00)
Φόρος εισοδήματος κεφαλαίου: (1,00 x 15% =)............................................................................0,15
Σύνολο φόρου:......................................................................................................................5.199,89
Προκαταβολή φόρου 55%: (5.199,74 x 55% =).....................................................................2.859,86
Τελική υποχρέωση:................................................................................................................8.059,75

Θεωρείται ευνόητο πως, για τον προσδιορισμό της συνολικής αντικειμενικής επιβάρυνσης σε φυσικά πρόσωπα που
έχουν την φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να συνυπολογισθεί και η ελάχιστη αντικειμενική
δαπάνη των 2.500,00 ευρώ.

Σχετικά με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1, επαναλαμβάνεται και εδώ ότι, επιβάλλεται η επιλογή του “Χ” στους
Κ.Α. 319-320, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση (μη επιλογής δηλαδή του  “Χ” στους προαναφερόμενους Κ.Α.),
η εκκαθάριση θα γίνει για φορολογούμενο με τη φορολογική κατοικία του στην ημεδαπή ως εξής:

Η σύζυγος
Εισόδημα: (20.000,00 + 2.500,00 - 0,01 =)........................................................................ 22.499,00
Φόρος εισοδήματος: (22.499,00 x 26% =).............................................................................5.849,74
Μείωση φόρου: (επειδή δεν πρόκειται για Μ.Υ.)..........................................................................(0,00)
Φόρος εισοδήματος κεφαλαίου: (1,00 x 15% =)............................................................................0,15
Σύνολο φόρου: .....................................................................................................................5.849,89
Προκαταβολή φόρου 55%: (5.849,74 x 55% =).....................................................................3.217,36
Τελική υποχρέωση:................................................................................................................9.067,25

Παρ.2. Διαφορά εισοδήματος μεταξύ τεκμαρτού
εισοδήματος και εισοδήματος που αποκτάται  μόνον
από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κε -
φα λαίου

Αρχικά, η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε.
“Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου
αυτής” είχε ως εξής:

“α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15
εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από
μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο
μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή
εργασία και συντάξεις ή”.

Στη συνέχεια, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.
4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21-03-2015) προστέθηκε στο

τέλος της ως άνω αρχικής διάταξης η φράση “δεν υπάρχει
εισόδημα από καμία κατηγορία ή” και ισχύει από 1-1-
2014 και μετά.

Τέλος, με την παρ. 2 του άρθρου 1 του N.4330/2015
προστέθηκε στο τέλος της ίδιας διάταξης η φράση  “έχει
εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία
μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν
υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων
(9.500) ευρώ ή”.

Έτσι, μετά τη συμπλήρωση της περ. α' της παρ. 1 του
άρθρου 34 “Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του
φόρου αυτής”, ισχύουν τα εξής:

“Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και
του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του

Εισφορά αλληλεγγύης:............................................................................................................450,00
Τελική υποχρέωση:..............................................................................................................9.517,25



άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισό -
δημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά
το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
επόμενες παραγράφους και φορολογείται:

α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15
εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από
μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο
μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή
εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία
κατηγορία ή έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του
εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ ή”…..

Επομένως, εκτός των όσων αναφέρονται στη διάταξη
της παρ. 1α΄ του άρθρου 34, θα ισχύει επιπρόσθετα ότι,
σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος μόνον από
κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα) ή/και από
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου ή δεν υπάρχει εισό -
δημα από κάποια κατηγορία και εφόσον το τεκμαρτό
εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ (σύμ -

φω να και με την προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο
72 του Κ.Φ.Ε.), η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων του
φορολογουμένου φορολογείται με την κλίμακα των
μισθωτών / συνταξιούχων τηρουμένων των οικείων δια -
τάξεων των άρθρων 16 και επομένων του Κεφαλαίου Β΄.
Εννοείται ότι, και στην περίπτωση αυτή, ισχύει η
υποχρέωση της κάλυψης δαπανών για το 10% της
προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων.

Αναφορικά με το ποσό των 9.500 ευρώ, θεωρούμε ότι
ίσως έπρεπε να γίνει αυτό 9.547 ευρώ, αφού με την
εφαρμο γή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 15 και
σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 16, και με την
αίρεση της πραγματοποίησης των αναλογουσών δαπα -
νών, ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για το ποσό αυτό
(9.547 x 22% = 2.100 – 2.100 (μείωση φόρου) = 0).
Βεβαίως μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος και για το ποσό
των 9.500 ευρώ, αλλά η ευνοϊκή φορολογική μεταρ -
ρύθμιση περιορίζεται για το χαμηλότερο ποσό των 9.500
ευρώ.
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Παράδειγμα
Ο Υπόχρεος

Τόκοι καταθέσεων προ φόρων.....................................................................................................1,00
Αντικειμενικές δαπάνες..........................................................................................................7.000,00

Με βάση τα στοιχεία αυτά και βεβαίως με την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών του άρθρου 72, για έγγαμο
φορολογούμενο, θα έχουμε:

Εισόδημα: (από τόκους τραπεζικής κατάθεσης)............................................................................ 1,00
Φόρος εισοδήματος: (7.000,00 + 2.500,00 – 1,00 = 9.499,00 x 22% =).............................2,089,78
Μείωση φόρου: (ισόποσο).................................................................................................(2.089,78)
Φόρος εισοδήματος κεφαλαίου: (1,00 x 15% =)......................................................................... 0,15
Σύνολο φόρου:...........................................................................................................................0,15
Προκαταβολή φόρου 55%: (επειδή δεν υπερβαίνει το ποσό των 30,00 ευρώ).............................0,00
Τελική υποχρέωση: (επειδή δεν υπερβαίνει το ποσό των 30,00 ευρώ).........................................0,00

Παράδειγμα
Με τεκμαρτό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ

Ο Υπόχρεος
Τόκοι καταθέσεων προ φόρων......................................................................................................1,00
Αντικειμενικές δαπάνες...........................................................................................................7.100,00

Με βάση τα στοιχεία αυτά και βεβαίως χωρίς την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών του άρθρου 72,
για έγγαμο φορολογούμενο, θα έχουμε:

Εισόδημα: (από τόκους τραπεζικής κατάθεσης)..............................................................................1,00
Φόρος εισοδήματος: (7.100,00 + 2.500,00 – 1,00 = 9.599,00 x 26% =)..............................2,495,74
Μείωση φόρου:.........................................................................................................................(0,00)
Προκαταβολή φόρου 55%: (2.495,74 x 55% =)...................................................................1,372,66
Φόρος εισοδήματος κεφαλαίου: (1,00 x 15% =)...............................................................  ............0,15
Τελική υποχρέωση:...............................................................................................................3.868,55

Με τεκμαρτό εισόδημα μικρότερο του ποσού των 9.500 ευρώ



Παρ. 3. Κατάργηση της περ. ε' της παρ. 1 του
άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε.

Η διάταξη αυτή, που είχε προστεθεί ως περ. ε΄ στο
τέλος της παρ. 1 του άρθρου 34 με την παρ. 3 του
άρθρου 21 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21-03-2015) και
ίσχυε από 1/1/2014 και μετά, όριζε ότι δεν εφαρμόζεται η
ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη εφόσον ο
φορολογούμενος ή τα εξαρτώμενα μέλη αποκτούν εισό -
δη μα μόνον από τόκους και ακίνητα. 

Επομένως, η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του
φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 προκειμένου για τον
άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλ -
λουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή
τεκμαρτό εισόδημα.

Παρ. 4. Περιστασιακά ή ευκαιριακά εργαζόμενοι
Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. προστέθηκε νέα παράγραφος

35 ως εξής:
“35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολο -

γουμένων κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει
το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα
δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν
ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία
απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατο -
μική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρου -
μένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία
μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά
τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών
- συνταξιούχων της παρ. 1 του άρθρου 15.

Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης πα -
ραγρά φου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερ -
βάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχει -
ρηματικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις του πα ρό ντος
άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολο γού με νους
που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστη ριότητα, για
το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.”.

Δηλαδή, τα εισοδήματα των περιστασιακά ή ευκαι -
ριακά απασχολουμένων (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές,
συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας
κ.λπ.) και με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και εισοδη μα -
τικούς περιορισμούς, αντιμετωπίζονται φορολογικά ως
μισθοί-συντάξεις, εφαρμοζομένων όλων των σχετικών με
την κατηγορία αυτή διατάξεων.

Σε περίπτωση, όμως, απόκτησης εισοδήματος πάνω
από τα προαναφερόμενα, κατά περίπτωση, ποσά το υπερ -
βάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχει -
ρηματικής δραστηριότητας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η νέα αυτή παράγραφος, που
προστέθηκε στο άρθρο 72, πρέπει να φέρει αρίθμηση 36
και όχι 35. Παραπέμπουμε σχετικά σε άρθρο μας, που
δημοσιεύθηκε στο τεύχος του έγκριτου φορολογικού
περιοδικού “EPSILON 7”, τον Ιούλιο 2014, με τίτλο
“Αβλε ψίες”.
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Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική
δαπάνη του φορολογουμένου
ορίζεται σε 3.000 προκειμένου

για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ 
για τους συζύγους 

που υποβάλλουν κοινή δήλωση,
εφόσον δηλώνεται πραγματικό

ή τεκμαρτό εισόδημα
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Παράδειγμα
Πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα μικρότερο των 6.000 και 9.500 ευρώ αντίστοιχα
Άγαμος φορολογούμενος, μη επιτηδευματίας, δήλωσε εισόδημα ως εισηγητής σεμιναρίων ποσού 6.000 και

συνολικό τεκμαρτό εισόδημα 6.500 ευρώ. Από την εμπροθέσμως υποβληθείσα φορολογική του δήλωση προκύπτουν
τα εξής:

Κ.Α. 403 του Πίνακα Γ2 6.000,00
Κ.Α. 743 του Πίνακα 5 6.500,00
Με δεδομένο ότι η ηλικία του είναι κάτω των 65 ετών και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ποσού 950 ευρώ, η

εκκαθάριση φόρου θα έχει ως εξής:
Σύνολο τεκμαρτού εισοδήματος: (6.500 + 3.000 ελάχιστη αντικειμ. δαπάνη =)........................9.500,00
Φόρος εισοδήματος: (9.500 x 22% =).....................................................................................2.090,00
Μείωση φόρου:....................................................................................................................(2.090,00)
Τελική υποχρέωση:.......................................................................................................................0,00

Παράδειγμα
Πραγματικό εισόδημα μικρότερο των 6.000 και τεκμαρτό μεγαλύτερο των 9.500 ευρώ 
Αν το τεκμαρτό εισόδημα του ανωτέρω φορολογουμένου ήταν μεγαλύτερο των 9.500, έστω 9.600 ευρώ, η

εκκαθάριση θα είχε ως ακολούθως:
Σύνολο τεκμαρτού εισοδήματος: (6.600 + 3.000 ελάχιστη αντικειμ. δαπάνη =).........................9.600,00
Φόρος εισοδήματος: (9.600 x 26% =)......................................................................................2.496,00
Προκαταβολή φόρου 55%: (2.496,00 x 55% =)....................................................................(1.372,80)
Τελική υποχρέωση:.................................................................................................................3.868,80

Παράδειγμα
Πραγματικό εισόδημα μεγαλύτερο των 6.000 και τεκμαρτό έως και 9.500 ευρώ
Αν το πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου είναι 6.550 και το τεκμαρτό έως 9.500 ευρώ, η τελική

επιβάρυνση θα ανέλθει στο ποσό των 221,65 ευρώ ως εξής:
Σύνολο τεκμαρτού εισοδήματος: (6.500 + 3.000 ελάχιστη αντικειμ. δαπάνη =)........................9.500,00
Σύνολο πραγματικού εισοδήματος: (6.000,00 + 550,00 =)....................................................(6.550,00)
Διαφορά τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος: (9.500 – 6.550 =).....................................2.950,00

Φόρος εισοδήματος:
Πραγματικού εισοδήματος: (6.000 x 22% =)............................................................................1.320,00
Διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος: (2.950 x 22% =)...................................................... ..............649,00
Σύνολο φόρου Μ.Υ. ...............................................................................................................1.969,00
Μείωση φόρου: (ισόποσο)....................................................................................................(1.969,00)
Υπόλοιπο φόρου Μ.Υ. ..................................................................................................................0,00
Επιχειρηματικής δραστηριότητας: (550 x 26% =).........................................................................143,00
Προκαταβολή φόρου 55%: (143,00 x 55% =)..............................................................................78,65
Τελική υποχρέωση: ...................................................................................................................221,65
Όπως αναλύεται παραπάνω και προκειμένου να φορολογηθεί ως Μ.Υ. το ποσό του πραγματικού εισοδήματος των

6.000,00, καθώς και η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του πραγματικού εισοδήματος των 2.950,00 ευρώ,
απαιτείται η πραγματοποίηση δαπανών ποσού 895,00 ευρώ (6.000,00 + 2.950,00 = 8.950,00 x 10% = 895,00).

Παράδειγμα
Πραγματικό εισόδημα μεγαλύτερο των 6.000 και τεκμαρτό πάνω από 9.500 ευρώ
Με πραγματικό εισόδημα 6.550,00 ως άνω, αλλά με τεκμαρτό 7.000,00 η τελική επιβάρυνση θα ανέλθει σε

4.030,00 ευρώ, ως εξής:
Σύνολο τεκμαρτού εισοδήματος: (7.000 + 3.000 ελάχιστη αντικειμ. δαπάνη =).......................10.000,00
Φόρος εισοδήματος: (10.000 x 26% =)....................................................................................2.600,00
Προκαταβολή φόρου 55%: (2.600,00 x 55% =)....................................................................(1.430,00)
Τελική υποχρέωση:.................................................................................................................4.030,00
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Παρ. 5. Μη εφαρμογή του τεκμηρίου σε εκείνους
που ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δρα -
στηριότητα και ιδιοχρησιμοποιούν ή παρα χω ρούν
δωρεάν αγροτικές εκτάσεις προς ανιό ντες/ κατιό ντες/
συζύγους

Προσθήκη νέου εδαφίου στο τέλος της παρ. 2 του
άρθρου 39, με το οποίο ορίζεται:

“Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχει -
ρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό
εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώ ρη -
ση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτά -
σεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιερ γήσι -
μες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατα σκευές ή
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της
δραστηριότητας αυτής.”.

Με τη νέα αυτή διάταξη αποκαταστάθηκε μερικώς φο -
ρο  λογική δικαιοσύνη, με την κατάργηση του υπολο -
γισμού τεκμαρτού εισοδήματος σε όσους ασκούν ατομική
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από ιδιοχρη -
σιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων
προς ανιόντες/κατιόντες/συζύγους. 

Με αφορμή τη διάταξη αυτή θεωρούμε ότι, θα έπρεπε
να επιδειχθεί μεγαλύτερη φορολογική ευαισθησία σε όλη
την παραγωγική δραστηριότητα, και μέχρις ενός ορισμέ -
νου ποσού του ατομικού ή οικογενειακού γεωργικού
εισοδήματος, προκειμένου να δοθεί κίνητρο στον εναπο -
μείναντα, εκτός του τουρισμού, κλάδο της οικονομίας μας.

Παρ. 6. Οι διατάξεις της παραγράφων 1, 2 και 5 του
παρόντος άρθρου (του άρθρου 1) έχουν εφαρμογή
για το φορολογικό έτος 2014 και εξής

Εκτός των ανωτέρω μεταβολών που έγιναν με το
άρθρο 1 του νόμου 4330/2015, πραγματοποιήθηκαν και
οι παρακάτω μεταβολές σε διατάξεις:
• Του Ν.2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστι -

θέμενης Αξίας” (ΦΕΚ Α΄ 248/07-11-2000) (άρθρο 2).
Προσθήκη νέας περ. κ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 35,

όπου υπόχρεος για την απόδοση Φ.Π.Α. είναι ο εγκατε -
στημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στο
φόρο, που ασκεί δραστηριότητα μεταφοράς φυσικού
αερίου μέσω αγωγών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες,
που αποκλειστικά χρησιμοποιεί για την κατασκευή των
αγωγών αυτών.

• Του Ν.2961/2001 “Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων
Φορο λογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παρο -
χών Προικών και Κερδών από Λαχεία” (ΦΕΚ Α΄ 266/
22-11-2001) (άρθρο 3).

Προσθήκη περ. στ΄ στην ενότητα Γ΄ του άρθρου 43,
με την οποία ορίζεται ότι, απαλλάσσονται από το φόρο
χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από 01/01/2015
έως τις 31/12/2015 σε σύζυγο, τέκνα, γονείς και αδέλ -
φια των προσώπων που απεβίωσαν ή αγνοούνται
λόγω του ναυαγίου του πλοίου Norman Atlantic, που

έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2014.
• Επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών για τα

πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθρο 4).
Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών χρήσης

2004 των επιχειρήσεων που επανεντάχθηκαν στη Β'
κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992, Α' 84)
με τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 4 του Ν.3229/2004
(Α' 38) η απογραφή της χρήσης αυτής υπολογίζεται
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 περ. γ' του άρθρου
31 του Ν.2238/1994 (Α' 151) και γίνεται επανα προσ -
διο ρισμός των καθαρών κερδών και νέα εκκαθά ριση
του φόρου ει σο δή ματος από την αρμόδια Δημόσια Οι -
κο  νο μική Υπηρεσία.

• Του Ν.4174/2013 “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 170/26-07-2013) (άρθρο 5).

Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 54Α, σχετικά
με την απαγόρευση κάθε υποσχετικής ή εκποιητικής δι -
καιο  πραξίας με την οποία συστήνονται, μεταβάλ λονται,
αλ λοι ώ  νονται ή μεταβιβάζονται, από οποια δήποτε αιτία
δικαι ώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προση -
μείωσης ή υποθήκης σε αυτό, με τις οριζόμενες προϋ -
πο θέσεις.

• Ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού από 16/06/2015
και μετά (άρθρο 6). 
Τελειώνοντας, θα επισημάνουμε για μια ακόμη φορά

με τη σειρά μας και εμείς ότι, με την ακολουθούμενη από
την Πολιτεία τακτική, να τροποποιούνται κυρίως φορο -
λογικές διατάξεις σε μη πρόσφορο χρόνο, είναι αναμε -
νόμενο, όχι μόνο να αιφνιδιάζονται, αλλά και να απογοη -
τεύονται οι φορολογούμενοι πολίτες αυτής της χώρας,
αφού πολλοί από αυτούς έχουν ήδη υποβάλει τη
φορολογική τους δήλωση. Με τέτοιες άκαιρες φορο λο -
γικές επεμβάσεις, δεν μπορεί να καταδικαστεί η συνεχώς
ενισχυόμενη άποψη ότι, για την υποβολή των φορολο -
γικών του υποχρεώσεων (υποβολή φορολογικών δηλώ -
σεων, οικονομικών καταστάσεων, κ.λπ. στοιχείων), καθώς
και για την καταβολή των οφειλόμενων φόρων, ο πολίτης
αποφασίζει την ύστατη στιγμή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά η ευχή να στα -
μα τήσει, επιτέλους, ο καθημερινός βομβαρδισμός φορο -
λο γικών, και όχι μόνο, διατάξεων, αλλά και η ετερο χρο -
νισμένες τροποποιήσεις σε πλείστα όσα νομοθε τήματα,
ακόμη και σε Εγκυκλίους και Αποφάσεις του Υπ. Οικο νο -
μικών, που ταλαιπωρούν, όχι μόνο τους φορο λογού -
μενους πολίτες, αλλά και μεγάλον αριθμό επι χει ρήσεων
και ατόμων που ασχολούνται με κωδικο ποιήσεις νόμων
και αποφάσεων. Η πολυνομία αλλά και η γιγαντονομία
συνεχίζονται, δυστυχώς, με αμείωτο ρυθμό, σε βάρος της
Εθνικής μας Οικονομίας.


