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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
  Έπειτα από τη σύγχυση που δημιουργήθηκε κατά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, 
από τις πρόσθετες βεβαιώσεις αποδοχών που μας απεστάλησαν από τη Διαχείριση Χρηματικού του Α.Π.Σ. η 
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών παραθέτει τις βασικότερες παραμέτρους του ισχύοντος 
φορολογικού συστήματος για τους μισθωτούς, όπως ισχύουν για εισοδήματα των ετών 2012 και 2013.  
  Η ενημέρωση παρέχεται από την Ε.Α.Κ.Π. προκειμένου να υπολογιστούν από τον κάθε συνάδελφο, οι νέες 
επικείμενες απώλειες στο εισόδημα του, έπειτα και από την εφαρμογή των πρόσφατων φορολογικών νόμων. 
  Σε αντίθεση με την αποπροσανατολιστική τακτική των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, που 
ακόμα και σε περίοδο πλήρους οικονομικής εξαθλίωσης και ανέχειας, σπέρνουν αυταπάτες για κάποια 
«οικονομική ελάφρυνση» των συναδέλφων έπειτα από την έκδοση των συμπληρωματικών βεβαιώσεων 
αποδοχών από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ομώνυμων Αρχηγείων, εξέλιξη που προκλήθηκε από τις κινήσεις 
τους. Μια «ελάφρυνση» όμως, που θα τη βιώσουν οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα κατά το επόμενο φορολογικό 
έτος. Να σημειωθεί ότι η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων - εκτός των άλλων - θα σημαίνει για 
μας επιπλέον κόστος συμπλήρωσης της δήλωσης, καθώς και ταλαιπωρία με την υποβολή της στη Δ.Ο.Υ. 
  Αναλυτικά οι συντελεστές και οι πρόσθετες διατάξεις προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος, έχουν ως 
εξής: 

Για Εισοδήματα έτους 2012 
                                  Από            0             έως   και     5.000  ευρώ     αφορολόγητο 

Από       5.000,01      έως   και    12.000  ευρώ     συντελεστής       10% 
Από      12.000,01     έως   και    16.000  ευρώ     συντελεστής       18% 
Από      16.000,01     έως   και    26.000  ευρώ     συντελεστής       25% 
Από      26.000,01     έως   και    40.000  ευρώ     συντελεστής       35% 
Από      40.000,01     έως   και    60.000  ευρώ     συντελεστής       38% 
Από      60.000,01     έως   και   100.000 ευρώ     συντελεστής       40% 

                                 Από      100.000,01   ευρώ  και         άνω               συντελεστής       45% 
   

    Οι νέοι ηλικίας έως και 30 ετών, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 
έχουν αφορολόγητο ποσό 9.000 ευρώ. 
   Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο, 
μέχρι τα δύο πρώτα του φορολογουμένου που τον βαρύνουν και κατά 3.000 για κάθε επόμενο τέκνο. 
   Ποσοστό 10% εκπίπτει από το φόρο της κλίμακας, για τις ακόλουθες δαπάνες: 
 Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. 
 Μισθώματα που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του. 
 Δαπάνες για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα. 
 Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων, που λαμβάνονται για αγορά πρώτης κατοικίας. 
 Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων, που λαμβάνονται για αναστύλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό 

διατηρητέων κτισμάτων. 
 Ασφάλιστρα ζωής, ασθένειας, θανάτου και προσωπικών ατυχημάτων.  
 Διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο. 
 Ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο δημόσιο, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, σωματεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.   
 Ποσά που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου. 
  Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο 
εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο 
οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ειδικώς, ο συντελεστής αυτός αυξάνεται σε 3%, εφόσον η επιφάνεια 
κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα, ή πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση. Ο φόρος 
αυτός που προκύπτει, δεν περιορίζεται στο ύψος του κυρίου φόρου.  
  Επιβάλλεται η συλλογή αποδείξεων στο ύψος του 25% του φορολογητέου εισοδήματος, ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο ύψους 10%, επί του ποσού που υπολείπεται. 
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Για Εισοδήματα έτους 2013 
                                 Από             0           έως   και     25.000 ευρώ   συντελεστής     22% 
                                Από      25.000,01     έως   και     42.000 ευρώ   συντελεστής     32% 
                                Από      42.000,01     ευρώ          και άνω           συντελεστής     42% 
   

  Καταργείτε το σύνολο σχεδόν των φοροαπαλλαγών και ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό 
των 2.100 ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 21.000 ευρώ.  
  Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των 2.100 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του 
αναλογούντος φόρου. 
  Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 21.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται 
κατά 100 ευρώ, ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος. 
  Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 42.000 ευρώ, δεν χορηγείται μείωση φόρου. 
  Αυξάνεται το ποσοστό της παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, κατά 1,5%. 
  Καθιερώνονται τεκμαρτά εισοδήματα. Τα βασικά τεκμήρια προβλέπουν «αντικειμενικό εισόδημα» για: 
 

 Κάθε φορολογούμενο ως δαπάνη διαβίωσης (δηλαδή ως «δαπάνη ύπαρξης» και μόνο, χωρίς πόρους), 
το ποσό των  3.000 ευρώ. 

 Ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας (ενοίκιο ή ιδιόκτητη κατοικία), 40 ευρώ το τετραγωνικό για τα πρώτα 80 
τετραγωνικά μέτρα, 65 ευρώ το τετραγωνικό για τα επόμενα 40 τετραγωνικά και 110 ευρώ για μέχρι και τα 
200 τετραγωνικά. 

 Νοικιασμένη ή ιδιόκτητη δευτερεύουσα (εξοχική) κατοικία, ποσά που αντιστοιχούν στο 50% των 
τεκμηρίων της κύριας κατοικίας. 

 Κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου, 4.000 ευρώ, για ΙΧ μέχρι 1.200 κυβικά. Για ΙΧ μέχρι 2.000 κυβικά, το ποσό 
αυξάνεται κατά 600 ευρώ, ανά 100 κυβικά εκατοστά. Για μεγαλύτερου κυβισμού ΙΧ, η επιβάρυνση είναι 900 
ευρώ, ανά 100 κυβικά εκατοστά. Τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου. 

 Πληρωμές ιδιωτικών σχολείων καθώς και σχολείων για παιδιά με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις 
αποδείξεις που εκδίδονται. 

 Για την κατοχή σκαφών μέχρι 5 μέτρα, το ποσό των 4.000 ευρώ. 
Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, φορολογείται με 
συντελεστές 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ και 33% για μεγαλύτερα εισοδήματα. 
  Οι τραπεζικοί τόκοι φορολογούνται με 15%. 
  Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται με 11% μέχρι τα 12.000 ευρώ και με 33% για μεγαλύτερα ποσά. 
  Επιβάλλεται η συλλογή αποδείξεων στο ύψος του 25% του φορολογητέου εισοδήματος, ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο ύψους 10%, επί του ποσού που υπολείπεται. 
 

  Αντίθετα θεσπίστηκαν νέα μέτρα για την ικανοποίηση των μεγαλοεπιχειρηματιών και 
μεγαλοεισοδηματιών, που προβλέπουν νέες σημαντικές μειώσεις στη φορολογία των κερδών τους. 
Συγκεκριμένα: 
 Μειώνεται κατά 15 μονάδες ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από επιχειρήσεις, με την 

καθιέρωση αυτοτελούς φορολόγησης ύψους 10%, από 25% που ίσχυε. 
 Ο φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων καθορίζεται με τον ελάχιστο συντελεστή της τάξεως του 15%. 
 Με διάφορα νομοθετικά τεχνάσματα, μειώνονται οι φόροι που καταβάλλουν οι μεγαλομέτοχοι των 

επιχειρηματικών ομίλων, κατά 60%!!!  
 

Αναμένονται και νέα αντιδραστικά φορολογικά μέτρα στα πλαίσια της αντιλαϊκής - ταξικής πολιτικής και 
της τωρινής συγκυβέρνησης, που θα μεταφέρουν το σύνολο των οικονομικών βαρών του κράτους στις πλάτες 
της λαϊκής οικογένειας, στο όνομα της θωράκισης της «ανταγωνιστικότητας» των επιχειρηματικών ομίλων, 
μέσα από τη συνεχή διεύρυνση των φοροαπαλλαγών για το μεγάλο κεφάλαιο, που θα επιφέρει και τη συνεχή 
εξαθλίωση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, πληρώνοντας ακόμα πιο ακριβά την κρίση 
που προκάλεσαν τα μονοπώλια. 
Επιδιώκεται η μετατροπή του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, σε μοχλό επιβολής κατάσχεσης της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας για όλους, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής προς το Δημόσιο και χωρίς 
δικαστική απόφαση. 
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, η άγρια φορομπηχτική πολιτική εναντίον του λαού, είναι αναπόσπαστο 
συστατικό του υπάρχοντος εκμεταλλευτικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Μοναδική διέξοδος για 
τους εργαζόμενους, η πλήρης ρήξη και ανατροπή με την πολιτική που το διαιωνίζει. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραμματεία 
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