
Ποιες αποδείξεις μετράνε στο ακέραιο το 2014 
 

Στο 100% της αξίας τους θα «μετράνε» τελικά οι αποδείξεις από τα σούπερ 

μάρκετ και τα πρατήρια καυσίμων. Με απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη ορίζεται ότι και κατά την τρέχουσα χρήση 

οι αποδείξεις που απαιτείται να προσκομίσει ο φορολογούμενος από αγορές 

ειδών διατροφής και καυσίμων θα υπολογίζονται στο σύνολό τους. Το μέτρο 

συλλογής αποδείξεων αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και τους 

εργαζόμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι» και φορολογούνται με την 

κλίμακα των μισθωτών. 

Προκειμένου το ποσό μείωσης φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα 

μισθωτών και συνταξιούχων να διατηρηθεί ακέραιο, ο φορολογούμενος 

απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και 

φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 10.500 

ευρώ. 

Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον 

έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζεται συνολικά και για τους 

δύο συζύγους και επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και 

φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα. Οι αποδείξεις 

που προσκομίζονται πρέπει να αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών και 

συγκεκριμένα: 

- Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 

- Αλκοολούχα ποτά και καπνός 

- Ένδυση και υπόδηση 

- Στέγαση (μόνο οι υπηρεσίες και τα είδη επισκευής και συντήρησης 

κατοικίας) 

- Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες 

- Μεταφορές (μόνο οι μεταφορές πραγμάτων, η συντήρηση και επισκευή 

αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, το 

αντιψυκτικό και η μίσθωση ταξί) 

- Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες (δεν λαμβάνονται υπόψη οι 

εισφορές στη - Δημόσια Τηλεόραση και σε συνδρομητικά κανάλια 

- Εκπαίδευση (μόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών) 

- Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 

- Αλλά αγαθά και υπηρεσίες (δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε 

είδους ασφάλιση). 

Πιο συγκεκριμένα οι αποδείξεις που θα πρέπει να μαζεύουν φέτος 

Οι αποδείξεις που «αναγνωρίζει» η εφορία 

Διατροφή 

 Τρόφιμα. 

 Μη αλκοολούχα ποτά (ροφήματα, αναψυκτικά, χυμούς, νερό) 

 Κρασιά, αλκοολούχα ποτά 

Καπνός 



 Τσιγάρα, πούρα 

Ένδυση - Υπόδηση. 

 Υφάσματα. 

 Ρούχα. 

 Αξεσουάρ ένδυσης. 

 Παπούτσια. 

 Επιδιορθώσεις υποδημάτων. 

 Μεταποίηση ρούχων. 

 Καθαρισμός ενδυμάτων. 

Επισκευή και Συντήρηση κατοικίας. 

 Υλικά οικοδομής (π.χ. χρώματα στόκος) . 

 Εργασίες υδραυλικού. 

 Εργασίες ηλεκτρολόγου. 

 Κλειδαράς. 

 Εργασίες ελαιοχρωματιστή 

Είδη νοικοκυριού. 

 Έπιπλα. 

 Φωτιστικά. 

 Διακοσμητικά . 

 Χαλιά – μοκέτες. 

 Υφάσματα κουρτίνας. 

 Ριχτάρια. 

 Στρώμα. 

 Μαξιλάρια. 

 Σεντόνια . 

 Κουβέρτες. 

 Πετσέτες. 

 Ηλεκτρικές συσκευές. (ψυγεία , πλυντήρια , κουζίνες φούρνοι 

κλιματιστικά και θερμάστρες). 

 Μικρές οικιακές συσκευές. 

 Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών. 

 Πιάτα – μαχαιροπήρουνα. 

 Υαλικά . 

 Σκεύη κουζίνας. 

 Εργαλεία . 

 Είδη κηπουρικής. 

 Εξαρτήματα (π.χ. λαμπτήρες, μπαταρίες). 

 Είδη καθαρισμού. 

 Οικιακές υπηρεσίες (οικιακή βοηθός , φύλαξη παιδιών στο σπίτι). 

 Φύλαξη και καθαρισμός χαλιών. 

Μεταφορές 

 Ανταλλακτικά αυτοκινήτου. 

 Ελαστικά 



 Λιπαντικά. 

 Πυροσβεστήρας. 

 Καύσιμα. 

 Σέρβις αυτοκινήτου - μοτοσυκλέτας. 

 Πλύσιμο αυτοκινήτου. 

 Βαφή αυτοκινήτου 

 Βουλκανιζατέρ. 

 Μίσθωση ταξί. 

 Μεταφορές πραγμάτων. 

Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 Ράδιο CD. 

 Τηλεοράσεις 

 Δορυφορική κεραία 

 Αποκωδικοποιητής 

 Συσκευή GPS. 

 Ψηφιακή κορνίζα. 

 Φωτογραφική μηχανή. 

 Βιντεοκάμερες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 

 Μέσα εγγραφής ήχου – εικόνας. 

 Επισκευές συσκευών. 

 Μουσικά όργανα. 

 Ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

 Παιχνίδια (κούκλες , ποδήλατα, παζλ). 

 Είδη άθλησης 

 Άνθη 

 Τροφές και είδη για κατοικίδια ζώα. 

 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 

 Γυμναστήρια. 

 Σχολές χορού. 

 Ωδεία. 

 Μαθήματα ποδοσφαίρου – μπάσκετ. 

 Μαθήματα κολύμβησης. 

 Λούνα πάρκ. 

 Internet Cafe. 

 Κινηματόγραφος 

 Θέατρα. 

 Μουσεία. 

 Εκτυπώσεις φωτογραφίας. 

 Ενοικίαση DVD. 

 Βιβλία 

 Εφημερίδες 

 Περιοδικά 



 Γραφική ύλη 

 Σχολικά είδη 

 Πακέτο διακοπών 

Εκπαίδευση. 

- Δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών 

Εστιατόρια – καφέ – ξενοδοχεία . 

 Εστιατόρια 

 Ταβέρνες 

 Ζαχαροπλαστεία 

 Καφενεία. 

 Μπαρ 

 Νυχτερινά κέντρα 

 Έξοδα ξενοδοχείων. 

Διάφορα αγαθά – υπηρεσίες. 

 Κουρεία – κομμωτήρια 

 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή 

 Πιστολάκι μαλλιών 

 Είδη ατομικής φροντίδας 

 Κοσμήματα – ρολόγια 

 Είδη ταξιδιού 

 Είδη καπνιστού 

 Παιδικό καροτσάκι. 

 Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου 

 Οίκοι ευγηρίας. 

 Βοήθεια ηλικιωμένων στο σπίτι 

 Τραπεζικές υπηρεσίες. 

 Υπηρεσίες χρηματιστών 

 Υπηρεσίες συμβούλων φορολογίας 

 Δικηγόροι 

 Έξοδα θρησκευτικών τελετών (κηδείες) 

 Υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων 

 Αγγελίες σε εφημερίδες. 

 Φωτοτυπίες. 

 

Οι αποδείξεις που δεν «μετράνε»* 

 Ενοίκια κατοικιών 

 Ύδρευση. 

 Δημοτικά τέλη 

 Αποχέτευση 

 Υπηρεσίες κοινοχρήστων 

 Συντήρηση ανελκυστήρα. 

 Κηπουρός. 

 Καθαρισμός πολυκατοικίας 



 Απόφραξη κεντρικής αποχέτευσης 

 Συντήρηση καυστήρα κεντρικής θέρμανσης 

 Ηλεκτρικό ρεύμα 

 Υγραέριο 

 Φυσικό αέριο 

 Πετρέλαιο Θέρμανσης 

 Κάρβουνα - καυσόξυλα. 

Υγεία. 

 Φάρμακα 

 Φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. θερμόμετρο ,οινόπνευμα) 

 Θεραπευτικές συσκευές (π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας , συσκευή μέτρησης 

ζαχάρου, πιεσόμετρο) 

 Ιατρικές υπηρεσίες 

 Οδοντιατρικές υπηρεσίες 

 Φυσιοθεραπεία 

 Μικροβιολογική εξέταση. 

 Ακτινογραφία 

 Υπέρηχος. 

 Τεστ ΠΑΠ 

 Μαστογραφία. 

 Νοσοκομειακή περίθαλψη 

 Αποκλειστική νοσοκόμα. 

Μεταφορές – Επικοινωνίες . 

 Αγορά αυτοκινήτων 

 Αγορά μοτοποδήλατων – μοτοσυκλετών 

 Αγορά σαφών αναψυχής 

 Τέλη κυκλοφορίας 

 Διόδια 

 Εισιτήρια σε τρένα , αεροπλάνα , πλοία αστικές συγκοινωνίες. 

 Δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες . 

 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομείων (courier). 

 Σταθερή τηλεφωνία. 

 Κινητή τηλεφωνία 

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 Συνδρομητική τηλεόραση. 

Άλλες υπηρεσίες 

 Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων 

 Ασφάλισης κατοικίας. 

 Ασφάλισης υγείας 

 Ασφάλιστρα αυτοκινήτου – δικύκλων. 

 Άλλες ασφαλίσεις 

 Φωτοβολταϊκά 

Πηγή:imerisia.gr 
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