
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 580
10 Μαρτίου 2014

8389

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ.: 1070

  Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η 
προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, 

του άρθρου 16 και της παραγράφου 24 άρθρου 72 
ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 
213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών 
και του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄), περί καθορισμού και 
ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

3. Τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 
(ΦΕΚ Β΄ 2574) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

4. Την ανάγκη καθορισμού των δαπανών για τις οποίες 
απαιτείται η προσκόμιση, ο τρόπος επιμερισμού των 
δαπανών μεταξύ των συζύγων, οι κατηγορίες των φο−
ρολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προκειμένου το ποσό μείωσης φόρου που προκύπτει 

με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 να δια−
τηρηθεί ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ιδίου 
νόμου, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει 
αποδείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φο−
ρολογούμενου ατομικού εισοδήματος. Το ποσό των 
αποδείξεων που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό 
μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δή−
λωση, λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους 
και επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο 
και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό 

εισόδημα. Ο προηγούμενος επιμερισμός εφαρμόζεται 
μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος και η σύζυ−
γος δηλώνουν εισόδημα το οποίο φορολογείται με 
την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Στην 
περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο 
ποσό αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ 
του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο 
τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού απο−
δείξεων, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% και το 
ποσό που προκύπτει προσαυξάνει το φόρο.

Άρθρο 2
Οι αποδείξεις που προσκομίζονται πρέπει να αφο−

ρούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποι−
εί ο ίδιος ο φορολογούμενος, η σύζυγος του ή τα τέκνα 
που τον βαρύνουν και περιλαμβάνονται στις παρακάτω 
ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

− Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά),
− Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός),
− Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση)
− Ομάδα 4 (Στέγαση) μόνο οι υπηρεσίες και τα είδη 

επισκευής και συντήρησης κατοικίας.
− Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπη−

ρεσίες)
− Ομάδα 7 ( Μεταφορές) μόνο οι μεταφορές πραγμά−

των, η συντήρηση και η επισκευή αυτοκινήτου / μοτοσυ−
κλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα και τα λιπαντικά, 
αντιψυκτικό, μίσθωση ταξί.

− Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες) 
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές στη Δημόσια 

Τηλεόραση και σε συνδρομητικά κανάλια.
− Ομάδα 10 (Εκπαίδευση) μόνο τα δίδακτρα φροντι−

στηρίων και ξένων γλωσσών.
− Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια)
− Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες) 
«Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους 

ασφάλιση».
Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες ιατρικής 

και νοσοκομειακής περίθαλψης, η καταβαλλόμενη δι−
ατροφή, οι δωρεές και οι δαπάνες για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων.
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Άρθρο 3
Εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδείξε−

ων οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και των 
λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι στρατι−
ωτικοί, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι διαμένουν 
σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι 
φυλακισμένοι.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαρτίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ  
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