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Τι φιεί π Τρόικα, ιι επιδιώκει n κυβέρνηση 

Πονοκέφαλος για το πλαφόν otic αποδείξεις 

τοοππργου 
ΑΥΤΙΑ 

Εντονος προβληµατισµός 
επικρατεί στο υπουργείο 
Οικονοµικών σχετικά µε 

το µείζον θέµα των αποδείξεων. 
Η κυβέρνηση σχεδόν αδυνατεί 
να προχωρήσει σε µεγάλες 
φορολογικές ελαφρύνσεις 
εξαιτίας του Μνηµονίου, 
προχωράει ωστόσο σε µείωση 
του φόρου κατά 1.900 ευρώ σε 
χαµηλά εισοδήµατα έως 30.000 
ευρω, αλλά κολλάει στο θέµα 
των αποδείξεων. 

∆είτε πώς έχει 
το θέµα:Σήµερα 
ισχύει µείωση φόρου 

στην περίπτωση 
που ο φορολοdflY 

~'^Jnu ΥουΜενοςσυγκεν|Bl 

* /|9 τρώσει το 25% του 
¦k/V'JI εισοδήµατος σε 

αποδείξεις. 
Ωστόσο, µε 

τους πολλούς φόρους, 
τις έκτακτες εισφορές και τη 

µείωση του εισοδήµατος αδυνατούν 
οι Έλληνες να εξασφαλίσουν αποδείξεις 

στο 25% του εισοδήµατός 
τους. Να σηµειωθεί ότι όποιος φορολογούµενος 

δεν συγκεντρώσει αποδείξεις 
στο 25% τον περιµένει φόρος 

10% για το ποσό που δεν συγκέντρωσε. 

Κατά το υπουργείο Οικονοµικών 
οι φορολογούµενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν 

µε τη δήλωσή τους αποδείξεις 
ίσες µε το 25% του εισοδήµατός 

τους. Φορολογούµενος µε εισόδηµα 
20.000 ευρώ πρέπει να υποβάλει 

αποδείξεις 5.000 ευρώ, στα 
40.000 ευρώ αποδείξεις 10.000 ευρώ, 

αλλά στα 70.000 ευρώ περιορίζονται 
σε 15.000 ευρώ. Αν υποβάλει 

περισσότερες αποδείξεις δεν κερδίζει 
τίποτα. Αν, όµως, απουσιάζουν 

αποδα'ξεις έρχεται φόρος 10%. 
Για φορολογούµενο µε εισόδηµα 

10.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις 
2.500 ευρώ. Αν υποβληθούν 

αποδείξεις 3.000 ευρώ δεν έχει κανένα 
κέρδος, αν υποβληθούν αποδείξεις 

2.000 ευρώ θα προκύψει έξτρα 
φόρος 50 ευρώ. 

Τι αναγνωρίζεται  
Φέτος n Εφορία αναγνωρίζει: 

•Έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής 
περίθαλψης: Αφαιρείται ano 

τον φόρο το 10% των δαπανών, µε 
το ποσό της µείωσης να µην µπορεί 

να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. 
Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης 

θεωρούνται: 
• Οι αµοιβές που καταβάλλονται σε 

ιατρούς, όλωντων ειδικοτήτων για 

Gt απαιτούµενα αποδείξει 

CS 
Ενδεχοµένου 
δεν θα είναι σιο 25% 
του εισοδήµατ.ο$, 
επειδή δεν περισσεύουν 
χρήµατα για αγορές 

ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, 
καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλονται 

σε οδοντιάτρους, για 
οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική 

και γναθοχειρουργική. 
• Η δαπάνη για φυσικοθεραπεία και 

λουτροθεραπεία, καθώς και για 
λογοθεραπεία και για επισκέψεις 
σε ψυχολόγο για την αποκατάσταση 

της υγείας ύστερα από σχετική 
γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού. 

Ειδικά για την αναγνώριση 
της δαπάνης που καταβάλλεται σε 
ψυχολόγο και λογοθεραπευτή, 
εκτός από τη γνωµάτευση του γιατρού, 

απαιτείται και βεβαίωση του 
γιατρού ότι έλαβε υπόψη του τα 
πορίσµατα του ψυχολόγου ή του 
λογοθεραπευτή για την παροχή 

Ποιοι γλιτώνουν 
τα τεκµήρια 

Χρειάζεται προσοχή και στα 
τεκµήρια. Μπορούννα ξεφύγουν 
νόµιµα: 
α)Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική 

θητεία τους στις Ένοήλες 
∆υνάµεις. 

β) Όσοι είναι φυλακισµένοι. 
γ)Όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο 

ή κλινική. 
δ)Όσοι είναι άνεργοι και για το 

χρονικό διάστηµα που δικαιούνται 
βοήθηµα ανεργίας. 

ε)Όσοι συγκατοικούν µε συγγενείς 
πρώτου βαθµού και έχουν 

µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, 
γιατί αποδεικνύεται ότι 

στις δαπάνες συµβάλλουν οι 
συγγενείς αυτοί σι οποίοι πραγµατοποιούν 

εισόδηµα ano εµφανείςπηγές. 

στ) Οι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι 
έχουν στην κυριότητα τους 
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 

χρήσης, από κληρονοµιά 
του πατέρα ή της µητέρας 
τους. 

ζ)Όσοι προσκοµίζουν στοιχεία 
από τα Οποία αποδεικνύεται ότι 
από γεγονότα ανώτερης βίας 
πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη 

από την αντικειµενική. 

των τελικών υπηρεσιών του. 
• Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται 

σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή 
ιδιωτικές κλινικές. 

• Οι δαπάνες σε νοσοκόµο, n δαπάνη 
για την αντικατάσταση µελών 

του σώµατος µε τεχνητά µέλη 
κ.λπ., n δαπάνη για νοσοκοµειακή 
περίθαλψη των τέκνων που πάσχουν 

από ανίατο νόσηµα και το 
50% της δαπάνης που καταβάλλεται 

σε επιχειρήσεις περίθαλψης 
ηλικιωµένων. 

• Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής 
περίθαλψης τα οποία έχετε 

καταβάλει για τα τέκνα σας που 
δεν συγκατοικούν µαζί σας, αλλά 
µε τον άλλο γονέα τους, τον οποίο 
και βαρύνουν λόγω του ότι βρίσκεστε 

σε διάζευξη µε αυτόν. 

Εκτός υπολογισµού 
∆εν λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες 
για απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, 
αποχέτευση, ηλεκτρισµό, τηλεπικοινωνίες 

γενικά, για εισιτήρια σε κάθε 
είδους µεταφορικό µέσο και όσες 
δαπάνες µε βάση άλλες φορολογικές 

διατάξεις λαµβάνονται υπόψη 
για φορολογικές ελαφρύνσεις. Συγκεκριµένα, 

δεν λαµβάνονται υπόψη: 
• Οι δαπάνες για αγορά ή χρηµατοδοτική 

µίσθωση ακινήτου, πλοίων 
αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων 

κ.λπ. οχηµάτων, για ανέγερση 
ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική 

EIEOAHMA AnOAEEElE 
3.000 750 
5.000 1.250 
9.000 2.250 
12,000 3.000 
15.000 3.750 
16.000 4.000 
20.000 5.000 
25.000 6.250 
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12.000 
T ¦ ! 

13.000 130 
15.000 150 
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18.000 . 180 
20.000 200 
25.000 . 250 
30.000 600 
40.000 800 
50.000 1.000 
70.000 2.100 
100.000 3.000 

"'OAa to nooa efvai oftupw 

απόσβεση δανείων ή πιστώσεων 
κ.λπ. • 
Οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή 
θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται 

στα ταµεία ασφάλισης 
του φορολογούµενου, οι τόκοι 
στεγαστικών δανείων για πρώτη 
κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης 

κ.λπ. 
• Οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, 

για παράδοση κατ' οίκον 
µαθηµάτων ή για φροντιστήρια, 
για τόκους στεγαστικών δανείων 
για απόκτηση πρώτης κατοικίας, 
για δικηγόρους λόγω παροχής νοµικών 

υπηρεσιών κ.λπ. 
• Οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς 

ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές 
δαπάνες και για αµοιβή 

δικηγόρων για δίκες µισθωτικών 
διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και 
διαχειριστικών ιδιοκτησίας κατ' 
ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από 
το ακαθάριστο εισόδηµα των ακινήτων. 

• To κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, 
τα ποσά που καταβάλλονται 

για τη συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια 
(π.x. ΚΙΝΟ,ΣΤΟΙΧΗΜΑ, 

κ.λπ.) και n δαπάνη εισόδου σε Καζίνο, 
καθόσον στις mo πάνω περιπτώσεις 

δεν πραγµατοποιείται 
αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 

όπως επιβάλλει ο νόµος, αλλά 
οι εν λόγω δαπάνες αφορούν 

στο κόστος ή στην προϋπόθεση 
συµµετοχής σε τυχερά παιχνίδια. 
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