
Οι φορολογικές ρυθµίσεις του νέου πολυνόµου Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226Α’/27.10.2011) 
 
Ψηφίστηκε στις 25.10.2011 στο σύνολό του από την πλειοψηφία της Βουλής το 
πολυνοµοσχέδιο µε τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία καιάλλες διατάξεις» και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ µε αριθµό τεύχους 226Α΄/27.10.2011. 
Στο νοµοθέτηµα αυτό, µε το οποίο επέρχονται σαρωτικές αλλαγές σε πάρα πολλούς τοµείς του 
∆ηµοσίου, µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται οι εξής σηµαντικές φορολογικές µεταρρυθµίσεις: 

 Καταργούνται όλες οι εκπτώσεις δαπανών του άρθρου 8 από το εισόδηµα και θα 
αφαιρούνται µόνο από τον φόρο. 

 Αναδιαµορφώνεται η κλίµακα φορολογίας (µείωση κλιµακίων σε 8 από 10). 
 Μειώνεται το αφορολόγητο όριο στα 5.000 ευρώ από 12.000 ευρώ για όλους τους 

υποχρέους, ενώ για τους νέους µέχρι 30 ετών και τους συνταξιούχους άνω των 65 στα 
9.000 ευρώ από 12.000 ευρώ. 

 Αυξάνεται το επιπλέον αφορολόγητο στις 2000 ευρώ (από 1500 ευρώ που ήταν πέρυσι) 
για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά. 

 Μειώνεται το αφορολόγητο για όσους έχουν τρία τέκνα σε 12.000 ευρώ από 23.500 ευρώ 
 Απαιτούνται αποδείξεις για τα φετινά εισοδήµατα ίσες µε το 25% του εισοδήµατος και 

µέχρι τις 60.000 ευρώ. Αν δεν προσκοµισθούν αρκετές, ώστε να καλύπτουν το ποσοστό 
αυτό, θα επιβάλλεται φόρος 10% επί της διαφοράς. 

 Αλλάζει ο τρόπος αντιµετώπισης των φοροαπαλλαγών και θα εκπίπτει από τον φόρο το 
10%(αντί του 20%) των κάτωθι δαπανών: 

⇒ Των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, µε ανώτερο όριο τα 3.000 
ευρώ. 

⇒ Των µισθωµάτων που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του 
φορολογούµενου και της οικογένειάς του, µε ανώτερο όριο τα 1.000 ευρώ. 

⇒ Της δαπάνης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα, µε ανώτερο όριο τα 
1.000 ευρώ. 

⇒ Των δεδουλευµένων τόκων δανείων που λαµβάνονται για αγορά πρώτης 
κατοικίας, των δεδουλευµένων τόκων δανείων που λαµβάνονται για 
αναστύλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων, των 
ασφαλίστρων ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και 
ασθένειας, µε ανώτερο όριο τα 1.200 ευρώ για τον άγαµο και τα 2.400 ευρώ 
για τον έγγαµο. 

⇒ Της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, µε ανώτερο 
όριο τα 1.500 ευρώ. 

⇒ Των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε ∆ηµόσιο, ΟΤΑ κ.λπ. 
⇒ Της αξίας των δωριζόµενων ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων. 
⇒ Των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα 

σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και χορηγούν υποτροφίες κλπ., καθώς και των ποσών που καταβάλλονται λόγω 
χορηγίας προς τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Η µείωση δεν 
µπορεί να υπερβεί το 10% του εισοδήµατος. 

⇒ Των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθµιση ακινήτου, µε 
ανώτερο όριο τα 3.000 ευρώ,  

⇒ των εισφορών που καταβάλλονται σε ταµεία ασφάλισης, µε ανώτερο όριο τα 
1.000 ευρώ. 

 Επανέρχεται ο συµπληρωµατικός φόρος ακινήτων στα φυσικά πρόσωπα µε συντελεστή 
1,5%. Εάν η επιφάνεια υπερβαίνει τα 300 τ.µ., αυξάνεται στο 3%. 

 Αυξάνεται στο 10% από 5% ο φόρος του πρώτου κλιµακίου για όσους κατοικούν στην 
αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα. 

 Ρυθµίζεται ο τρόπος παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που 
διενεργείται από τους εργοδότες στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν 
οι αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κυρίας ασφάλισης και οι 
αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης εργασίας. 
Η παρακράτηση που διενεργείται στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες έναντι της 



ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα εφαρµοσθεί για εισοδήµατα που αποκτώνται από 
1.1.2012 µέχρι και 31.12.2014. 

 Εισάγεται ρύθµιση προκειµένου η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των οικ. ετών 2012-
2015 (χρήσεις ετών 2011-2014) να βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆ΟΥ και να 
εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος των 
αντίστοιχων οικονοµικών ετών. 

 Προβλέπεται ότι τα ποσά της παρακράτησης, που διενεργείται στο εισόδηµα από 
µισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, θα εµφανίζονται στις 
ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται στους µισθωτούς, όπως αυτό συµβαίνει 
και µε τον παρακρατούµενο ΦΜΥ. 

 Εισάγεται ρύθµιση προκειµένου για το οικ. έτος 2012 και επόµενα (χρήσεις ετών 2011 
και επόµενες) το τέλος επιτηδεύµατος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή 
επάγγελµα να βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆ΟΥ και να εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό 
σηµείωµα υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος των αντίστοιχων οικονοµικών ετών. Για 
τις επιχειρήσεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, EE κ.λπ.) καθώς και για τις 
επιχειρήσεις του άρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) προβλέπεται το τέλος επιτηδεύµατος των 
ανωτέρω ετών να επιβάλλεται και να βεβαιώνεται µε διαδικασία που καθορίζεται µε Υ.Α. 

 Καταργείται η απαλλαγή ποσού εισοδήµατος 30.000 ευρώ, που απολάµβαναν 
επιτηδευµατίες µέχρι 35 ετών για τρία έτη. 

 
 
 
 

 


