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Υπολογισμός τεκμηρίου  
για κάθε Ι.Χ.
Τα τεκμήρια διαβίωσης για τα επιβατικά Ι.Χ. 
που κατέχουν οι φορολογούμενοι υπολογίζο-
νται ως εξής:
f Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε., ισχύει 
τεκμήριο 4.000 ευρώ. 
f Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. 
και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ 
ανά 100 κυβικά εκατοστά. 
f Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέ-
χρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 
κυβικά εκατοστά. 
f Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστί-
θενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Τα εταιρικά αυτοκίνητα αποτελούν τεκμή-
ριο για τους επιχειρηματίες, ενώ τα αυτοκίνη-
τα που προσφέρονται στους εργαζομένους 
από μια εταιρεία, αποτελούν παροχή σε είδος 
που υπό προϋποθέσεις επιβαρύνει φορολογι-
κά τον εργαζόμενο. Συγκεκριμένα, η παραχώ-
ρηση οχήματος σε εργαζόμενο γίνεται πλέον 
με την εφαρμογή προοδευτικής κλίμακας. Δεν 
θεωρούνται παροχή σε είδος τα οχήματα που 
παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελμα-
τικούς σκοπούς και έχουν λιανική τιμή προ φό-
ρων έως 17.000 ευρώ και είναι αφορολόγητα. 
Από εκεί και πέρα υπάρχει επιβάρυνση. Οσον 
αφορά τα εταιρικά Ι.Χ., η συνολική αντικειμενι-
κή δαπάνη με βάση τα αυτοκίνητα της εταιρεί-
ας θα κατανεμηθεί ισομερώς μεταξύ των εντε-
ταλμένων, διευθυνόντων συμβούλων, διοικη-
τών και προέδρων Δ.Σ. ανεξάρτητα από το αν 
τα πρόσωπα αυτά ασκούν πραγματική διοίκη-
ση. Και στην προκείμενη περίπτωση η αντικει-
μενική δαπάνη που αναλογεί για καθένα από 
αυτά τα πρόσωπα δεν μπορεί να είναι ανώτε-
ρη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που 
προκύπτει από αυτοκίνητο της Α.Ε. 

 
Υπολογισμός τεκμηρίου για  
τη χρήση σκάφους αναψυχής
Τα τεκμήρια διαβίωσης για τα σκάφη αναψυ-
χής κλιμακώνονται ως εξής:
f Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου χω-
ρίς χώρο ενδιαίτησης (ταχύπλοα και μη) με ολι-
κό μήκος μέχρι 5 μέτρα, η αντικειμενική δαπάνη 
διαβίωσης ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ. 
Για όσα έχουν μήκος πάνω από 5 μέτρα, το πο-
σό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.

f Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρους ενδι-
αίτησης, με ολικό μήκος μέχρι και 7 μέτρα, η αντικειμενική δαπά-
νη διαβίωσης ορίζεται στο ποσό των 12.000 ευρώ. Για τα ίδια σκά-
φη, με μήκος πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα, προστίθενται 3.000 
ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 10 
μέτρων (και μέχρι τα 12 μέτρα), προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επι-
πλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 12 μέτρων (και μέχρι τα 
15 μέτρα), προστίθενται 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μή-
κους. Για σκάφη άνω των 15 μέτρων (και μέχρι τα 18 μέτρα), προ-
στίθενται 22.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη 
άνω των 18 μέτρων (και μέχρι τα 22 μέτρα), προστίθενται 30.000 
ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους. 

Αλλες κατηγορίες τεκμηρίων που συνυπολογίζονται είναι:
f Για τη χρήση δεξαμενής κολύμβησης (πισίνας).
f Για τη χρήση αεροσκάφους.
f Για τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία.
f Για τα ποσά μισθοδοσίας που καταβλήθηκαν σε οικιακούς βο-
ηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. 

Το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από αυτά τα εισοδήματα 
πρέπει στη συνέχεια να συγκριθεί με το συνολικό ετήσιο πραγματι-
κό εισόδημα του φορολογουμένου από όλες τις πηγές (με το άθροι-
σμα των επιμέρους εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, επιδόμα-
τα, ακίνητα, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τόκους, υπε-

ραξίες μετοχών, ομολόγων κ.λπ.). Σε περίπτωση 
κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι με-
γαλύτερο του πραγματικού, η επιπλέον διαφο-
ρά φορολογητέου εισοδήματος (η προστιθέμε-
νη διαφορά τεκμηρίων) που προκύπτει φορο-
λογείται ως εξής:
f Ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριό-
τητα, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνο-
λικού δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητη περιου-
σία ή και κινητές αξίες. 
f Ως εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα, 
εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού 
δηλωθέντος εισοδήματος προέρχεται από γεωρ-
γική δραστηριότητα. 
f Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με αφο-
ρολόγητο όριο από 8.636 ευρώ τουλάχιστον, 
εφόσον ο φορολογούμενος έχει αποκτήσει ει-
σόδημα που προέρχεται είτε αποκλειστικά ή 
κατά ποσοστό άνω του 50% από μισθούς ή 
συντάξεις ή δεν έχει εισόδημα από καμία κα-
τηγορία ή είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ ή από ακίνητα.


