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            11 Ιανουαρίου 2013 
 Αρ. Πρωτ.: 124 
 
Προς:  κ. Στουρνάρα Ι.  Υπουργό Οικονοµικών  

  

Κοιν.: 1. Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντώνη  Σαµαρά  
 2.Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Μαυραγάνη Γ. 
 3.Αρχηγούς Κοινοβουλευτικών Πολιτικών Κοµµάτων  
 4. Ε.Σ.Α.µεΑ. 
 
 
Θέµα:  Επισηµάνσεις για το υπό ψήφιση νέο φορολογικό νοµοσχέδιο «Ρυθµίσεις στη 
φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και 
λοιπές διατάξεις» 
  
Κύριε Υπουργέ, 
 
Με αφορµή του υπό ψήφιση νέου φορολογικού νοµοσχεδίου «Ρυθµίσεις στη φορολογία 
εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές 
διατάξεις»  το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω», µε γνώµονα 
πάντα την προστασία ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, όπως οι µεταµοσχευµένοι 
ήπατος και σε συνάρτηση µε την επιδίωξη της εφαρµογής φορολογικής δικαιοσύνης 
όσον αφορά τα ήδη πενιχρά εισοδήµατα τους, σας παρακαλούµε να λάβετε υπόψη και 
εν κατακλείδι να υιοθετήσετε τις παρακάτω επισηµάνσεις µας: 

 
1. Η έκπτωση του ποσού  των 2.100 € από τον αναλογούντα φόρο της νέας 

κλίµακας που θα ισχύσει για εισοδήµατα έως 21.000 € να επεκταθεί έως τις 
30.000 €. 

 
2. Να εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών (αποδείξεων) από το 

δηλωθέν εισόδηµα το ποσό των 2.400€, όπως ίσχυε πριν την ψήφιση του 
άρθρου 38 του ν. 4024/2011 λόγω αναπηρίας µε ποσοστό 67% και άνω.  

 
3. Όπως είναι γνωστό οι µεταµοσχευµένοι ασθενείς συµπαγών οργάνων µε τον 

νόµο  µε ΦΕΚ  Β’ 150/04.05.2012 «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισµού Ποσοστού 
Αναπηρίας» προσδιορίστηκε το ποσοστό αναπηρίας τους σε 80%. Για το λόγο 
αυτό ζητάµε την τροποποίηση της ευνοϊκής φορολογικής µεταχείριση των 
τυφλών και βαριά και κινητικά αναπήρων, όπως αυτή ισχύει µε την περ. θ. της 
παρ. 5 του άρθρου 6 του ισχύοντος Κ.Φ.Ε. (απαλλαγή από το φόρο εισοδηµάτων 
που προέρχονται από µισθούς, συντάξεις και πάγια αντιµισθία) και να ενταχθούν 
σε αυτή τη διάταξη και οι µεταµοσχευµένοι ασθενείς συµπαγών. οργάνων  µε 
ποσοστό αναπηρίας 80% (σηµ:  η ισχύουσα διάταξη αναφέρεται σε ΑµεΑ  µε 
ποσοστό που υπερβαίνει το  80%). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βερανζέρου 15 · 106 77 · Αθήνα · T/F: 210 3800550 · www.shpel.gr · e-mail: info@shpel.gr 2 

 
4. Να προβλεφθεί µέτρο απαλλαγής από τα τεκµήρια διαβίωσης (π.χ απόκτηση 

αυτοκινήτου). 
 

5. Να διατηρηθεί το µέτρο που µειώνει τη φορολογία δωρεών, γονικών παροχών 
και κληρονοµιών. 

 
6. Να επεκταθεί το µέτρο της ατελούς από το τέλος ταξινόµησης εισαγωγής 

επιβατικού αυτοκινήτου στο σύνολο των µεταµοσχευµένων ασθενών συµπαγών 
οργάνων (σήµερα ισχύει µόνο για τους νεφροπαθείς και τους µεταµοσχευµένους 
εκ νεφρού). 

 
7. Να επεκταθεί το µέτρο της απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας στο σύνολο των 

µεταµοσχευµένων ασθενών συµπαγών οργάνων (σήµερα ισχύει µόνο για τους 
νεφροπαθείς και τους µεταµοσχευµένους εκ νεφρού). 

 
8. Να προστατευτεί το µέτρο της απαλλαγής από το φόρο των αναπηρικών 

επιδοµάτων (π.χ. προνοιακό επίδοµα, διατροφικό επίδοµα κ.τ.λ.). 
 

9. Να διατηρηθεί το προσαυξηµένο αφορολόγητο πρώτης κατοικίας όπως ισχύει µε 
το άρθρο 21 του ν. 3842/2010.  

 
10. Να εξαιρεθούν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το σύνολο των 

µεταµοσχευµένων ασθενών συµπαγών οργάνων. 
 

11. Την επέκταση του επιδόµατος θέρµανσης χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια και στις  
οικογένειες που ένα τουλάχιστον µέλος τους είναι ενταγµένο στην εθνική λίστα 
ανεύρεσης µοσχεύµατος ή είναι µεταµοσχευµένος συµπαγούς οργάνου.  
 

 
Κύριε Υπουργέ, 

Με την πεποίθηση ότι θα λάβετε υπόψη τις προαναφερόµενες επισηµάνσεις µας αλλά 
και ότι κατανοείτε την αναγκαιότητα τους σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.  

 

Με εκτίµηση, 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                                                                      Πρόεδρος 
 

 


