
Αποδείξεις δύο ταχυτήτων για μισθωτούς και 

συνταξιούχους 

Αποδείξεις δύο ταχυτήτων θα ισχύουν το 2014 σύμφωνα με σχέδιο απόφασης 

του υπουργείου Οικονομικών.  

Για εφέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν 

αποδείξεις συνολικής αξίας ίσης με το 10% του ετήσιου εισοδήματός τους αντί 

για 25% που ίσχυε πέρυσι και θα αναγραφεί στις εφετινές φορολογικές 

δηλώσεις.   

Ωστόσο, στο υπουργείο Οικονομικών μελετούν το σενάριο ειδικά για το 2014 

ορισμένες κατηγορίες αποδείξεων ναι μεν να ισχύσουν αλλά να ληφθεί 

υπόψιν η μισή αξία από αυτή που αναγράφουν.  

 

Αυτό θα συμβεί κατά πάσα πιθανότητα για τις αποδείξεις των σούπερ μάρκετ 

και των πρατηρίων υγρών καυσίμων.  

Το σκεπτικό του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι ότι από τη 

στιγμή που οι πολίτες δεν χρειάζεται πλέον να μαζέψουν το 25% του 

εισοδήματός τους σε αποδείξεις αλλά μόλις το 10% το να λαμβάνονται υπόψη 

όλες οι αποδείξεις από σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα αποδυναμώνει το 

μέτρο που στόχο έχει οι καταναλωτές να ζητούν αποδείξεις από 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις από 

πλευράς φοροδιαφυγής.  

Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται τα εστιατόρια, τα κέντρα διασκέδασης, τα 

συνεργεία αυτοκινήτων, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι γιατροί κτλ.  

 

Οι αποδείξεις από ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες δραστηριότητες θα 

λαμβάνονται υπόψη για το 10% του ετήσιου εισοδήματος στο σύνολό τους 

ώστε να έχουν οι πολίτες ένα επιπλέον κίνητρο να ζητούν για να περιοριστεί 

το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.  

 

Επίσης, για το 2014 δεν υπάρχει κάποια σκέψη να επιστρέφεται μέρος του 

ΦΠΑ ή να γίνεται κάποια κλήρωση και να μοιράζονται δώρα σε όσους 

συγκεντρώνουν αποδείξεις. Αλλωστε οι όποιες αλλαγές ισχύουν 

περιλαμβάνονται στο τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο.  

 

«Δεν υπάρχουν λεφτά για να υλοποιηθούν από φέτος προτάσεις επιστροφών 

φόρων σε όσους συλλέγουν αποδείξεις από συγκεκριμένους κλάδους 

ελευθέρων επαγγελματιών» σημειώνει κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου 

Οικονομικών, αναγνωρίζοντας πως το σύστημα όπως σχεδιάζεται να ισχύσει 

φέτος δεν πρόκειται να οδηγήσει σε ουσιαστικό χτύπημα της φοροδιαφυγής.  



 

«Αν δεν μπουν ηλεκτρονικά μέσα και κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων δεν 

θα υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα» αναγνωρίζει το ίδιο στέλεχος, 

παραπέμποντας για δραστικές αλλαγές από το 2014. 

 

Με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα , 

μισθωτοί και συνταξιούχοι έχουν υποχρέωση να συλλέξουν αποδείξεις ίσες με 

το 10% του εισοδήματός τους, με μέγιστο απαιτούμενο όριο τα 10.500 ευρώ. 

 

Έτσι, μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πρέπει να έχει μαζέψει 

αποδείξεις 2.000 ευρώ στο τέλος του 2014. Αν έχει συλλέξει αντί των 2.000 

ευρώ, 1.000 ευρώ σε αποδείξεις, επί της διαφοράς των 1.000 ευρώ ο νόμος 

προβλέπει πως επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα η επιβάρυνση είναι 220 ευρώ. Αντίθετα, αν αντί για 2.000 ευρώ 

έχει συλλέξει αποδείξεις π.χ 3.000 ευρώ δεν θα κερδίσει κάτι επιπλέον.  

 

Η απόφαση που θα προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες για το νέο καθεστώς 

αποδείξεων θα υπογραφεί έως το τέλος του μήνα και θα ισχύσει για τα 

εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2014. 


