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Ο
ι Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος απασχο-
λούν έντονα αυτό το διάστημα σχεδόν 
όλα τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα προς 
τούτο.

Μπορεί βέβαια οι δηλώσεις να υπο-
βάλλονται πια -κατά κύριο λόγο- ηλεκτρονικά και από 
διαπιστευμένα πρόσωπα (λογιστές-φοροτεχνικούς), 
τα οποία είναι σε θέση να καθοδηγήσουν τους φορο-
λογούμενους, όμως για τα ερωτήματα που δεν έχετε 
σκεφτεί να θέσετε ακόμα και στον λογιστή σας, ο πα-
ρών οδηγός ίσως σας φανεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο.

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) (Ν. 
4172/2013) ρυθμίζει τη φορολογία εισοδήματος των 
φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των 
κάθε είδους νομικών οντοτήτων.

«Φορολογούμενος» θεωρείται:
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας του και το οποίο υποχρεούται να 
δηλώνει ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματα που απέ-

κτησε με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και τα απαλ-
λασσόμενα.
β) Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τηρούν απλογρα-
φικά στοιχεία.
γ) Τα νομικά πρόσωπα (επιχείρηση / εταιρεία με νομι-
κή προσωπικότητα / ένωση εταιρειών / επιχειρήσεων 
με νομική προσωπικότητα) δηλώνουν το σύνολο των 
εισοδημάτων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα 
νομικά πρόσωπα τα οποία τελούν υπό εκκαθάριση.
δ) Οι «νομικές οντότητες» δηλώνουν υποχρεωτικά 
επίσης το σύνολο των εισοδημάτων τους.

Στην έννοια «νομικές οντότητες» περιλαμβάνονται 
ιδίως συνεταιρισμοί, οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία, 
καταπιστεύματα, κάθε μορφή διαχείρισης κεφαλαίου ή 
περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομιάς ή κληροδοσίας 
ή δωρεάς, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινές 
εταιρείες του Αστικού Δκαίου και κάθε είδους κοινο-
πραξίες.

Το ραντεβού με την Εφορία
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Ο φόρος υπολογίζεται για τα εισοδήματα 
που απέκτησε κάθε υπόχρεος από την 
1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου εκά-
στου έτους. Το ημερολογιακό έτος και το 
φορολογικό έτος ταυτίζονται, εκτός αν 

υπάρχει ρητή εξαίρεση από τον νόμο για περιπτώ-
σεις φορολογουμένων.

■ Πότε η Ελλάδα θεωρείται φορολογική μου κα-
τοικία;

Ενα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδας εφόσον έχει τη μόνιμη διαμονή του ή την 
κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στην 
Ελλάδα ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων 
(προσωπικών / οικονομικών / 
κοινωνικών).

Οποιοδήποτε φυσικό πρό-
σωπο διαμένει στην Ελλάδα 
συνεχώς για χρονικό διάστημα 
που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, 
συμπεριλαμβανομένων σύντο-
μων διαστημάτων παραμονής 
στο εξωτερικό, είναι φορολογι-
κός κάτοικος Ελλάδας από την 
πρώτη μέρα παρουσίας του στη χώρα.

Η τελευταία περίπτωση αφορά κυρίως φυσικά πρό-
σωπα προερχόμενα από την αλλοδαπή, τα οποία ζουν, 
εργάζονται ή σπουδάζουν στην Ελλάδα.

■ Οι 183 ημέρες ισχύουν και για τους Ελληνες που 
έχουν μεταναστεύσει στην αλλοδαπή για λόγους 
εργασίας ή σπουδών;

Οι Ελληνες πολίτες που έχουν εγκατασταθεί για λό-
γους εργασίας ή σπουδών σε ξένη χώρα και παρ’ όλα 
αυτά διαμένουν πάνω από 183 ημέρες συνεχώς στην 
Ελλάδα και έχουν οποιασδήποτε προέλευσης εισοδή-
ματα, θεωρείται ότι έχουν φορολογική κατοικία στην 
Ελλάδα και είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης.

Οταν ένα φυσικό πρόσωπο έχει φορολογική κατοι-
κία στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογη-
τέο του εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή και 
την αλλοδαπή μέσα σε ορισμένο οικονομικό έτος. Το 
επονομαζόμενο και «παγκόσμιο εισόδημα.

Ακόμα όμως και αν ένα φυσικό πρόσωπο έχει φο-
ρολογική κατοικία σε άλλη χώρα, υπόκειται σε φόρο 
για το εισόδημα που αποκτά στην Ελλάδα.

Σε αντιστοιχία με τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά 

πρόσωπα θεωρείται ότι έχουν φορολογική κατοικία 
στην Ελλάδα όταν έχουν συσταθεί κατά το ελληνικό 
Δίκαιο, έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και ο 
τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην 
Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορο-
λογικού έτους.

■ Πότε και πώς πρέπει να υποβάλω τη φορολογική 
μου δήλωση;

Το άρθρο 67 του Ν. 4172/2013, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, καθορίζει τις προθεσμίες για την 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και τον τρόπο 
καταβολής του φόρου. Ο φορολογούμενος που έχει 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται 

να δηλώνει στη Φορολογική Δι-
οίκηση ηλεκτρονικά μέχρι και 
την 30ή Ιουνίου του αμέσως 
επόμενου φορολογικού έτους 
όλα τα εισοδήματά του, τα φο-
ρολογούμενα με οποιονδήποτε 
τρόπο ή απαλλασσόμενα.

Σε περίπτωση που ο φορολο-
γούμενος αποβιώσει ή μεταφέ-
ρει την κατοικία του στο εξωτε-

ρικό, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην 
αρμόδια ΔΟΥ από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Κατ’ εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέ-
χουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που 
τηρούν απλογραφικά βιβλία μπορούν να υποβάλουν 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δε-
καπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Το άρθρο 68 του ίδιου νόμου καθορίζει τον τρόπο 
υποβολής και τις προθεσμίες για τα νομικά πρόσωπα.

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υπο-
χρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά το σύνολο των 
εισοδημάτων τους μέχρι και την τελευταία ημέρα του 
έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές 
οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση 
υποβάλλεται μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη της 
εκκαθάρισης. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρι-
σης πέραν του έτους, υποβάλλεται προσωρινή δήλωση 
για τα εισοδήματα κάθε έτους - μέσα σε έναν (1) μήνα 
από τη λήξη του.

Οι προθεσμίες υποβολής  
και οι συντελεστές φόρου
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■ Τι συνιστά φορολογητέο εισόδημα;
Ο ΚΦΕ διακρίνει τέσσερις κατηγορίες εισοδήμα-

τος:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Κάθε τύπος εισοδήματος δηλώνεται και φορολο-
γείται αυτοτελώς.

Ας εξετάσουμε την κάθε περίπτωση εισοδήματος 
ξεχωριστά:
Α) Εισόδημα από μισθωτή εργασία θεωρείται:
– το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις και
– περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε 
χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφι-
στάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής 
σχέσης.

Τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία φορολογού-
νται με συντελεστή (%) σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Να σημειωθεί ότι ετήσιο εισόδημα νοείται είτε το 
πραγματικό είτε το τεκμαρτό εισόδημα.

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Με εισοδήματα από νομικά πρόσωπα που 
τηρούν απλογραφικά βιβλία 30/6 ηλεκτρονικά

Χωρίς εισοδήματα από νομικά πρόσωπα 
που τηρούν απλογραφικά βιβλία 15/7 ηλεκτρονικά

Κάτοικος εξωτερικού 1/1-31/12 χειρόγραφα στη ΔΟΥ

Φορολογούμενος που έχει αποβιώσει 1/1-31/12 χειρόγραφα στη ΔΟΥ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ενεργός 30/6 ηλεκτρονικά

Σε εκκαθάριση 1 μήνα από τη λήξη  
της εκκαθάρισης ηλεκτρονικά

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (%)

0,00 - 20.000,00 22%
20.000,01 -  30.000,00 29%
30.000,01 - 40.000,00 37%
40.000,01 - υπερβάλλον 45%

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
από μισθωτή εργασία, συντάξεις,  
επιχειρηματική δραστηριότητα
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Κατά το άρθρο 16 του Ν. 4172/2013:
1) Για τα ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από 
μισθούς, συντάξεις ή από αγροτικές δραστηριότητες 
προβλέπεται έκπτωση φόρου:

1.900 ευρώ, για φορολογούμενους χωρίς προστα-
τευόμενα τέκνα

1.950 ευρώ, για φορολογούμενους με 1 προστατευ-
όμενο τέκνο

2.000 ευρώ, για φορολογούμενους με 2 προστατευ-
όμενα τέκνα

2.100 ευρώ για φορολογούμενους με 3 ή περισσό-
τερα προστατευόμενα τέκνα
2) Για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, το ποσό 
της έκπτωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια 
(1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

Ουσιαστικά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται από 
8.636,64 έως 9.545,45 ευρώ (ανάλογα με την έκπτωση 
φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος).

■ Η πληρωμή με ηλεκτρονικές κάρτες πότε είναι 
προϋπόθεση για την έκπτωση από τον φόρο;

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
έκπτωσης φόρου είναι η πληρωμή δαπανών μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (πιστωτικές ή χρε-
ωστικές κάρτες ή e-banking ) για αγορές αγαθών ή 
υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό:
– 10% του ετήσιου εισοδήματος του φορολογούμενου, 
εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ.

– 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του 
υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο ατομικό του 
εισόδημα ανέρχεται σε 10.001 έως και 30.000 ευρώ.
– 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο 
εισόδημά του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

■ Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής 
με ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να θεμελιώσουν 
το αφορολόγητο;

Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλε-
κτρονικά μέσα πληρωμής τις δαπάνες που κατοχυρώ-
νουν την έκπτωση φόρου εξαιρούνται:
α) οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα 
αγρότες άνω των 70 ετών,
β) τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,
γ) όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
δ) οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ που 
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και 
φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία 
και συντάξεις.

Οι παραπάνω περιπτώσεις «εξαιρέσεων» πρέπει να 
έχουν καλύψει τα ποσοστά του ετήσιου εισοδήματος 
με δαπάνες εξοφληθείσες με μετρητά. Οφείλουν δη-
λαδή να έχουν συγκεντρώσει τις χάρτινες αποδείξεις 
ώστε να είναι σε θέση να τις προσκομίσουν σε περί-
πτωση φορολογικού ελέγχου.
Β) Εισόδημα ή κέρδος από Επιχειρηματική Δραστη-
ριότητα θεωρείται:

Εκπτώσεις και αφορολόγητο
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το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συ-
ναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών 
δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φο-
ρολογούνται με τον ίδιο συντελεστή με τις μισθωτές 
υπηρεσίες. (Βλέπε Πίνακα 1)

Δεν ισχύει η έκπτωση φόρου για αυτού του είδους 
τα εισοδήματα.

■ Πώς επηρεάζει η παρακράτηση φόρου το πρόσωπο 
που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα;

Η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική 
υποχρέωση, αλλά συμψηφίζεται με τον τελικό φόρο για 
κάθε «νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό 
πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 
και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, φο-
ρείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενο που 
δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, 
αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης 
στην Ελλάδα» όταν προβαίνει σε πληρωμές.

Παράδειγμα:
Για να υπολογιστεί ο τελικός φόρος επι-

τηδευματία με έσοδα 10.000,00€ και έξοδα 
5.000,00€.

Εστω ότι έχει πραγματοποιηθεί παρακράτη-
ση 20%, ποσού δηλαδή 2.000,00€.

Ο τελικός φόρος που θα πρέπει να πληρωθεί 
θα υπολογιστεί ως εξής:

(10.000,00 - 5.000,00 ) * 22% - 2.000,00 = 
1.100,00 - 2.000,00 = 900,00€ επιστροφή.

Αν στο παραπάνω παράδειγμα θεωρήσουμε 
ότι ο εν λόγω επιτηδευματίας δεν είχε καθόλου 
έξοδα, η εκκαθάριση του φόρου θα είχε ως εξής:

10.000,00 * 22% - 2.000,00 = 2.200,00 - 
2.000,00 = 200,00€ (χρεωστικό).

Γ) Η τρίτη κατηγορία εισοδήματος είναι το Εισόδημα 
από Κεφάλαιο.

Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισό-
δημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει 
στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος με τη μορ-
φή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων.

Εδώ ανήκει και το εισόδημα από ακίνητη περιου-
σία.

Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου στην κατη-
γορία αυτή είναι οι εξής:
• για μερίσματα 15%
• για τόκους 15%
• για δικαιώματα (royalties) 20%.

Στη συγκεκριμένη μορφή εισοδήματος η παρακρά-
τηση εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση.

Να σημειωθεί ότι απαλλάσσονται του φόρου εισο-
δήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων 
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν 
φυσικά πρόσωπα.

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται 
με την κλίμακα του παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ο όρος «εισόδημα από ακίνητα» σημαίνει το ει-
σόδημα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από την 
εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων.

Η αποτίμηση του εισοδήματος σε είδος από ακίνητα 
γίνεται βάσει υπολογισμού της αγοραίας αξίας της γης 
ή του ακινήτου. Το δε εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίη-
ση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται 
στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (τεκ-
μαρτό εισόδημα).

Μοναδική εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα από 
δωρεάν παραχώρηση ακινήτου υπάρχει εάν παραχω-
ρείται δωρεάν κατοικία έως 200 τ.μ. προς ανιόντες ή 
κατιόντες προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν ως 
κύρια κατοικία τους.

Παράδειγμα:
Εχω διαμέρισμα 90 τ.μ. στην Αθήνα το οποίο 

παραχωρώ δωρεάν στον γιο μου για να το χρη-
σιμοποιήσει ως κύρια κατοικία. Στην περίπτω-
ση αυτή δεν τεκμαίρεται ότι έχω εισόδημα από 
ακίνητο και δεν φορολογούμαι.

Το ίδιο ακίνητο αν το παραχωρήσω δωρεάν 
για κοινωνικούς λόγους σε μια φίλη μου με την 
οποία δεν έχω συγγενικό δεσμό, τότε τεκμαίρε-
ται ότι έχω εισόδημα και η φορολόγησή του θα 
υπολογιστεί με το 3% επί της αντικειμενικής 
αξίας του ακινήτου κατά το φορολογικό έτος για 
το οποίο υποβάλλω τη δήλωση.

■ Πώς θα πρέπει να δηλώσω το εισόδημά μου από 
μισθώματα αν ο ενοικιαστής μου δεν με πληρώνει;

Ενα ζήτημα που απασχολεί συχνά όσους εκμισθώ-
νουν ακίνητα είναι τι θα πρέπει να δηλώσουν ως ει-
σόδημα σε περίπτωση που ο μισθωτής τους δεν τους 
καταβάλλει τα ενοίκια.

Βασική προϋπόθεση για να μην υπολογιστούν τα 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

0,00 - 12.000,00 15%
12.000,01 - 35.000,00 35%
35.000,01 - υπερβάλλον 45%

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (σε €)

Τα μισθώματα, το   Airbnb και η ακίνητη περιουσία
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ανείσπρακτα ενοίκια στο συνολικό εισόδημα του εκμι-
σθωτή είναι να συντρέχουν τα ακόλουθα:
I. Ο εκμισθωτής να είναι φυσικό πρόσωπο και να εκ-
μισθώνει ή να υπεκμισθώνει ακίνητο ιδιοκτησίας του.
II. Εως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλω-
σης να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή δικαστι-
κή απόφαση αποβολής από το μίσθιο και επιδίκασης 
οφειλόμενων μισθωμάτων, διαταγή πληρωμής μισθω-
μάτων ή διαταγή απόδοσης χρήσης του μισθίου ή να 
έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή απόδοσης ή 
καταβολής μισθωμάτων κατά τις διατάξεις των μισθω-
τικών διαφορών του Αστικού Κώδικα.
III. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης ο εκμισθωτής θα 
πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ αντίγραφα 
των δικαστικών αποφάσεων ή των ένδικων μέσων που 
έχει ασκήσει και να προσδιορίζει επαρκώς το χρονι-
κό διάστημα που δεν εισπράττει ενοίκια. Πρόκειται 
για τα δικαιολογητικά του άρθρου 39 παρ. 4 του ΚΦΕ. 
Η εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδί-
κασης μισθωμάτων, η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής 
ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, η ασκηθείσα 
αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων είναι τα 
μοναδικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη 
είσπραξη των μισθωμάτων, και έστω και ένα από αυτά 
θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια ΔΟΥ προ-
κειμένου να μην υπολογιστούν στο συνολικό εισόδημα 
του εκμισθωτή.
IV. Μισθωτήριο σε ισχύ.

Εφόσον τηρηθούν τα παραπάνω πριν εκπνεύσει η 
προθεσμία υποβολής της δήλωσης, το εισόδημα από τα 
ανείσπρακτα μισθώματα θα δηλωθεί στη φορολογική 
δήλωση σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων 
από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Τα εισοδήματα 
αυτά δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό εισόδημα 
του εκμισθωτή, αλλά θα φορολογηθούν τελικώς στο 
έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθη-
κε.

Προσοχή:
● Αν δεν έχουν ασκηθεί αγωγή ή ασφαλιστικά μέτρα 
απόδοσης του μισθίου και καταβολής των μισθωμά-
των, προτείνεται ο εκμισθωτής να δηλώνει τα μισθώ-
ματα κανονικά σαν να τα εισέπραξε.

Τούτο θα πρέπει να το πράξει διότι αν σε δεύτερο 
χρόνο επιλέξει να κινηθεί τελικά με ένδικα μέσα κατά 
του μισθωτή αναζητώντας τα οφειλόμενα μισθώμα-
τα, το δικαστήριο που θα κρίνει τη διαφορά συνήθως 
απαιτεί να προσκομιστεί στον φάκελο της υπόθεσης 
βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ότι τα επίδικα μισθώματα 
δηλώθηκαν κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρ-

χουν αποφάσεις κατά τις οποίες το δικαστήριο έχει 
επιδικάσει μισθώματα μέχρι του ποσού που δηλώθηκε  
στη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή.
● Δεν μπορούν να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα μι-
σθώματα από αποζημίωση χρήσης. Αποζημίωση χρή-
σης υφίσταται όταν το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθω-
σης έχει λήξει και η μίσθωση συνεχίζεται σιωπηρώς 
και έχει καταστεί αορίστου.
● Δεν μπορούν να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα μι-
σθώματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας, π.χ. τουριστική αξιοποίηση των ακινήτων.
● Κληρονόμος υπεισέρχεται στη μίσθωση και φορολο-
γείται το εισόδημά του από μισθώματα από τη στιγμή 
που θα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα στη ΔΟΥ 
που αποδεικνύουν το κληρονομικό του δικαίωμα.

■ Πώς αντιμετωπίζονται φορολογικά οι βραχυχρό-
νιες μισθώσεις - Airbnb;

Το εισόδημα που αποκτάται από φυσικά πρόσω-
πα από τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου, π.χ. 
Airbnb, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιου-
σία και φορολογείται με τους συντελεστές (%) του 
Πίνακα 2.

Κομβική προϋπόθεση για να θεωρηθεί το εισόδη-
μα αυτό ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία είναι τα 
ακίνητα να εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την 
παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής 
κλινοσκεπασμάτων.

Παράδειγμα:
Μισθώνω για τον μήνα Ιούλιο το σπίτι μου, 

σε νησί των Κυκλάδων, παρέχοντας στους επι-
σκέπτες-ενοικιαστές μου μόνο σεντόνια και 

Τα μισθώματα, το   Airbnb και η ακίνητη περιουσία
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πετσέτες. Τα χρήματα από τη βραχυχρόνια 
αυτή μίσθωση θα φορολογηθούν αναλόγως 
του ποσού με τον συντελεστή εισοδήματος από 
ακίνητη περιουσία. (Βλ. Πίνακα 2)

Αν συστηματικά μισθώνω το ίδιο ακίνητο και εκτός 
από τα κλινοσκεπάσματα παρέχω και υπηρεσίες καθα-
ριότητας και ημιδιατροφής των επισκεπτών μου, τότε 
τα εισοδήματά μου δεν αποτελούν πια εισοδήματα από 
ακίνητα αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν φορολο-
γικά ως εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριό-
τητα και να φορολογηθούν στις αντίστοιχες κλίμακες.
Δ. Η τελευταία κατηγορία εισοδήματος είναι το εισό-
δημα από την Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου:

Η υπεραξία, έννοια άγνωστη για τους περισσότε-
ρους, αποτελεί φορολογική ύλη. Υπεραξία μπορεί να 
προκύψει σε δύο περιπτώσεις:
1. Υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ακίνητης 
περιουσίας

Υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτή-
σης του ακινήτου που κατέβαλε ο φορολογούμενος 
όταν το απέκτησε και της τιμής πώλησης ή της αξίας 
του ανταλλάγματος που καταβάλλεται σε αυτόν και 
λαμβάνεται αποπληθωρισμένη.

Η τιμή κτήσης του ακινήτου προσδιορίζεται ως 
εξής:
α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω μεταβίβασης με επα-
χθή αιτία (π.χ. πώληση), είναι το τίμημα ή η αξία του 
ανταλλάγματος όπως προκύπτει από το οικείο συμ-
βόλαιο.
β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομικής δι-
αδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία (δωρεά), 

είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος 
κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθη-
κε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει 
από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο 
έγγραφο.
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, η υπεραξία υπολογίζεται 
ως εξής:

Τιμή Κτήσης = Τιμή Μεταβίβασης * (επί) τον Δεί-
κτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης / (διά) 
του Δείκτη Τιμών Κατοικιών του προηγούμενου της 
μεταβίβασης έτους.

Ως ΔΤΚατ νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών 
Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμ-
βρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Αν κατά τον χρόνο της μεταβίβασης δεν έχει δημο-
σιευτεί μέσος ΔΤΚατ, λαμβάνεται υπόψη ο σχετικός 
δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους.

Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θε-
ωρείται ότι είναι μηδενική.

Η τιμή πώλησης είναι το αναγραφόμενο στο συμ-
βόλαιο τίμημα.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι δεν υφίσταται αρνητική 
υπεραξία.

■ Ποιες περιπτώσεις δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις 
ακίνητης περιουσίας;

Δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας 
οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Η μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης 
με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί 
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ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής 
από τον εντολοδόχο.
β) Η μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία 
ακυρώνεται λόγω εικονικότητας σύμβαση μεταβίβα-
σης ακινήτου.
γ) Η επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες 
έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβι-
βάσεις της παραγράφου 1.
δ) Η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων ή πράξη 
σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον 
δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά 
συνιδιοκτήτη.
ε) Η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί 
κτηθέντων λόγω κληρονομικής διαδοχής ή γονικής 
παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαμης 
συμβίωσης.

Προσοχή: Με τον νόμο 4509/2017 δόθηκε εκ 
νέου παράταση στην αναστολή της επιβολής 
φόρου υπεραξίας λόγω μεταβίβασης ακίνητης 
περιουσίας (αρ. 41 ΚΦΕ) έως 31/12/2018.

Είχε προηγηθεί η αναστολή του φόρου υπε-
ραξίας έως την 31/12/2014 με το άρθρο 90 του 
Ν.4316/2014 και η περαιτέρω παράτασή της 
μέχρι την 31/12/2017 με το άρθρο 99 παρ.5 του 
Ν.4446/2016.

Επομένως για αυτή την οικονομική χρήση 
και για την επόμενη δεν θα μας απασχολήσει 
η φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει 
από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από 
επαχθή αιτία (πώληση), στη λογική της ενίσχυ-
σης της αγοράς ακινήτων και της σκοπούμενης 
αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών 
των ακινήτων. 

2. Υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων
Ως υπεραξία μεταβίβασης τίτλων νοείται η διαφορά 

μεταξύ της τιμής κτήσης τίτλων που κατέβαλε ο φο-
ρολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. 
Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά 
ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην 
τιμή κτήσης και την 
τιμή πώλησης.

Κάθε εισόδημα που 
προκύπτει από υπερα-
ξία μεταβίβασης τίτλων 
καθώς και μεταβίβασης 
ολόκληρης επιχείρη-
σης, υπόκειται σε φόρο 
εισοδήματος φυσικών 
προσώπων.

«Τίτλοι» θεωρούνται:
α) μετοχές σε εταιρεία 
μη εισηγμένη σε χρη-
ματιστηριακή αγορά,

β) μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρη-
ματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέ-
χει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 
τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%),
γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,
δ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά 
ομόλογα,
ε) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Τέτοια 
θεωρούνται:
1) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβό-
λαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλα-
γής (swaps) και οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) 
που σχετίζονται με υποκείμενους τίτλους και ιδίως με:
κινητές αξίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία,
συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκια ή αποδόσεις,
χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστω-
τικά μεγέθη,
εμπορεύματα,
ναύλους,
πιστωτική διαβάθμιση ή γεγονός,
ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές 
στατιστικές,
κλιματικές μεταβλητές,
εκπομπές ρύπων,
μεταβολές στην τιμή οποιουδήποτε οικονομικού, φυσι-
κού, περιβαλλοντικού, στατιστικού ή άλλου μεγέθους ή 
γεγονότος (πλην αθλητικών γεγονότων), ή
άλλα παράγωγα μέσα.
2) Κάθε άλλη σύμβαση που προσιδιάζει στις ανωτέρω, 
όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσο προσδιορίζε-
ται με αναφορά σε άλλους υποκείμενους τίτλους, είναι 
διαπραγματεύσιμη σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή 
μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), υπόκειται σε 
εκκαθάριση με μετρητά διαθέσιμα ή φυσική παράδο-
ση (πλην παραδόσεων λόγω αδυναμίας πληρωμής ή 
άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, 
καθώς και παραδόσεων που προορίζονται για εμπορι-
κούς σκοπούς) ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμέ-

νων γραφείων συμψη-
φισμού ή σε τακτικές 
κλήσεις για κάλυψη 
περιθωρίων.

Ως μεταβίβαση νο-
είται και η εισφορά 
των ανωτέρω τίτλων 
για την κάλυψη ή αύ-
ξηση κεφαλαίου εται-
ρείας.

Ο φορολογικός συ-
ντελεστής στις ανωτέ-
ρω περιπτώσεις είναι 
15%.
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Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Φορολογική 
Διοίκηση για να υπολογίσει το εισόδημα 
που έχει ένας φορολογούμενος, ανεξάρ-
τητα με αυτά που δήλωσε, λαμβάνοντας 
υπόψη της το κόστος συντήρησης των πε-

ριουσιακών στοιχείων του αλλά και την αγορά νέων 
περιουσιακών στοιχείων, διαμορφώνει την έννοια 
τεκμαρτό εισόδημα.

Τα τεκμήρια χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
● διαβίωση
● κατοικία
● αυτοκίνητο
● δίδακτρα
● χρήση ιδιωτικού προσωπικού
● πισίνα
● σκάφη αναψυχής
● αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα
● αγορά αυτοκινήτων, μηχανών και σκαφών
● αγορά κινητών αντικειμένων μεγάλης αξίας (π.χ. 
έργα τέχνης)
● χορήγηση δανείων προς τρίτους
● δωρεές, χορηγίες, γονικές παροχές
● αποπληρωμή δανείων (οι τόκοι συνυπολογίζονται)

Παράδειγμα:
Ο φορολογούμενος δηλώνει ότι έχει εισοδή-

ματα ύψους 5.000,00 ευρώ.
Από τη δήλωσή του, όμως, προκύπτει επίσης 

ότι είναι κύριος 5 ακινήτων και 3 οχημάτων, 
για τη συντήρηση των οποίων τεκμαίρεται ότι 
απαιτούνται περί τα 15.000,00 ευρώ ετησίως.

Τα 15.000,00€ είναι το τεκμαρτό εισόδημα του 
φορολογούμενου και εφόσον το τεκμαρτό είναι με-
γαλύτερο από το πραγματικό εισόδημα (15.000,00 > 
5.000,00 ευρώ), όπως στο παράδειγμά μας, τότε ο φο-
ρολογούμενος θα φορολογηθεί με βάση το τεκμαρτό 
του εισόδημα.

Η διαφορά στη φορολογική επιβάρυνση αποδει-
κνύεται ακολούθως:

Εστω ότι ο φορολογούμενος με το ανωτέρω 
δηλωθέν εισόδημα εντάσσεται στην κλίμακα 
του Πίνακα 1 και δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης 
φόρου, ούτε παρακρατούμενους φόρους για 
συμψηφισμό.

Ο φόρος με βάση το πραγματικό εισόδημα: 
5.000,00*22%=1.100,00 ευρώ

Ο φόρος με βάση το τεκμαρτό εισόδημα: 
15.000,00*22%=3.300,00 ευρώ

Ο φορολογούμενος θα πληρώσει επομένως βάσει 
του τεκμαρτού του εισοδήματος ποσό 3.300,00 ευρώ, 

δηλαδή 3 φορές πάνω από τον φόρο που θα πλήρωνε 
με βάση το πραγματικό εισόδημα.

Για την αποφυγή επιπλέον φορολογικής επιβά-
ρυνσης του υπόχρεου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
περιθώριο κάλυψης των ανωτέρω τεκμηρίων κατά την 
υποβολή της φορολογικής του δήλωσης.

■ Με ποιο τρόπο καλύπτω τα τεκμήρια;
Ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα υπό προϋποθέ-

σεις να καλύψουμε τεκμήρια ως ακολούθως:

1. Δωρεά ή γονική παροχή ποσού
Τα ποσά που εισπράττονται από δωρεές μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.
Βασική προϋπόθεση είναι η δωρεά να αποδεικνύ-

εται και να μην είναι εικονική, και αυτό γίνεται με τον 
εξής τρόπο:

Μέσα σε έξι μήνες από τη δωρεά θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ ιδιωτικό συμφωνητικό 
για τη δωρεά και να έχει καταβληθεί ο προβλεπόμενος 
φόρος δωρεάς.

Ακόμα και αν η δωρεά δεν φέρει έγγραφο τύπο αλλά 
συνίσταται σε μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχεί-
ου από τον δωρητή στον δωρεοδόχο, εξακολουθεί να 
είναι απαραίτητο να έχει καταβληθεί ο φόρος ο οποίος 
επιβαρύνει τον λήπτη και υπολογίζεται με βάση τον 
βαθμό συγγένειας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών 
ως εξής:
- 10% για γονείς, σύζυγο, τέκνα και εγγόνια
- 20% για αδέλφια, ανίψια, θείους, παππούδες-γιαγιά-
δες, πεθερούς, δισέγγονα, προπαππούδες, προγιαγιά-
δες
- 40% για τους υπόλοιπους συγγενείς και όσους δεν 
έχουν καμία συγγένεια.

2. Εισόδημα από πώληση  
περιουσιακών στοιχείων

Η πώληση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. I.X., ακι-
νήτων, σκαφών αναψυχής) δηλώνεται στη φορολογι-
κή δήλωση και τα ποσά που προκύπτουν από αυτήν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του 
τεκμαρτού εισοδήματος. Στις περιπτώσεις που θα 
επικαλεστείτε ποσά από την πώληση περιουσιακών 
στοιχείων πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας κυρωμένο 
αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωσης 
του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα 
χρηματικά ποσά που εισπράξατε.

Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών 
αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

Τα τεκμήρια και πώς μπο  ρείτε να τα καλύψετε



Φορολογικός Οδηγός 2018 13Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

3. Δάνεια (από τράπεζες ή ιδιώτες)
Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιο-

γραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί 
και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του 
δανείου.

Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η λήψη δανείου 
καλύπτει τεκμήρια.

Η αποπληρωμή του δανείου όμως (συμπεριλαμβα-
νομένων των τόκων) που έχει πραγματοποιηθεί μέσα 
στο έτος για το οποίο υποβάλλουμε δήλωση, αποτελεί 
τεκμήριο. Οι τράπεζες υποχρεωτικά αποστέλλουν τα 
σχετικά στοιχεία και το σύστημα ενημερώνεται αυ-
τόματα έτσι ώστε να εμφανίζονται στη φορολογική 
δήλωση χωρίς άλλη ενέργεια του φορολογούμενου.

4. Κέρδη από τυχερά παίγνια
Αν είχατε την τύχη να κερδίσετε χρηματικά ποσά 

από τυχερά παίγνια, τότε το καλό είναι διπλό. Τα ποσά 
αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη 
των τεκμηρίων, αρκεί να έχουν κατατεθεί μέσω του 
τραπεζικού συστήματος και να έχει χορηγηθεί σχετική 
βεβαίωση κέρδους από τον αρμόδιο φορέα.

5. Ανάλωση κεφαλαίου
Η ανάλωση κεφαλαίου είναι η μέθοδος κατά την 

οποία ο φορολογούμενος χρησιμοποιεί χρηματικά 
ποσά που είχαν δηλωθεί σε προηγούμενες φορολο-
γικές δηλώσεις για την κάλυψη των τεκμηρίων που 
προκύπτουν στη χρήση για την οποία υποβάλλουμε 
τη δήλωση.

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι δεν χρη-
σιμοποιείται το σύνολο του εισοδήματος που είχαμε 
δηλώσει τις προηγούμενες χρήσεις, αλλά μόνον το 
ποσό που μένει αν αφαιρέσουμε τις αντικειμενικές 
δαπάνες της χρήσης αυτής.

Παράδειγμα:
Εστω ότι ένας φορολογούμενος, ο οποίος 

έχει εισόδημα 10.000,00€ τον χρόνο και με στα-
θερά τεκμήρια 5.000,00€ τον χρόνο, αγοράζει 
ένα Ι.Χ. αξίας 10.000,00€ χωρίς δάνειο, χρησι-
μοποιώντας τις αποταμιεύσεις του. Αν θεωρή-
σουμε επίσης ότι τα ανωτέρω ποσά είναι στα-
θερά για την προηγούμενη τριετία (2017-2015), 
τότε η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Πραγματικό εισόδημα = 10.000,00€ < τεκ-
μαρτό εισόδημα = 15.000,00 = 5.000,00 (στα-
θερό κάθε χρόνο) + 10.000,00 (από αγορά Ι.Χ).

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο φορολογούμενος του πα-
ραδείγματος θα επιβαρυνθεί 5.000,00*22%=1.100,00 

ευρώ φόρο!
Για να αποφύγει την επιπλέον φορολογία θα πρέ-

πει να προβεί σε ανάλωση κεφαλαίου, συντάσσοντας 
έναν πίνακα για το εισόδημα από τα προηγούμενα έτη 
τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει αφαιρώντας τις 
αντικειμενικές δαπάνες της εκάστοτε χρήσης ως εξής:

ΕΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

2016 10.000,00 5.000,00 5.000,00
2015 10.000,00 5.000,00 5.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Από την κατάσταση του πίνακα ανάλωσης κεφαλαί-
ου προκύπτει σαφώς ότι η αγορά του Ι.Χ καλύπτεται 
από τη χρήση των διαθέσιμων εισοδημάτων του 2016 
και του 2015.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για την κάλυψη τεκ-
μηρίων μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ποσά αποζη-
μιώσεων τα οποία έχουμε εισπράξει από ασφαλιστικές 
εταιρείες.

Τα ποσά που εισπράττονται από ασφαλιστικές εται-
ρείες ως αντιστάθμισμα επελθούσας ζημιάς, δεν περι-
λαμβάνονται στην έννοια του εσόδου και ως εκ τούτου 
δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η αποζη-
μίωση ζωής από ασφάλεια που εισπράττει τέκνο ή 
σύζυγος αποβιώσαντος κληρονομουμένου.

Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την ΠΟΛ 
1001-1996 με την οποία έγινε αποδεκτή η υπ’ αριθμόν 
720/1995 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, η αποζημίωση από ασφάλεια ζωής αποτελεί 
κατά πλάσμα δικαίου δωρεά του αποβιώσαντος στον 
λήπτη αυτής (δεν είναι ούτε δωρεά αιτία θανάτου ούτε 
δωρεά εν ζωή ούτε κληρονομία-κληροδοσία, αλλά κατ’ 
αποτέλεσμα «μοιάζει» με αυτές), οπότε κατά τη ρητή 
διάταξη του άρθρου 2 του Κώδικα Κληρονομιών συνυ-
πολογίζεται στην αιτία θανάτου κτήση και συναθροί-
ζεται με τις προηγούμενες δωρεές του αποθανόντος 
στον λήπτη αυτής.

Η ασφαλιστική εταιρεία αποδίδει στον λήπτη της 
αποζημίωσης το πλήρες ποσό (χωρίς παρακράτηση 
στην πηγή), αφού όμως ο λήπτης της αποζημίωσης 
προσκομίσει στην Ασφαλιστική τη δήλωση δωρεάς 
του ποσού που έχει ήδη κάνει στην αρμόδια ΔΟΥ.

Τα τεκμήρια και πώς μπο  ρείτε να τα καλύψετε
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Η αποζημίωση απόλυσης σε μισθωτό φο-
ρολογείται;

Η αποζημίωση απόλυσης είναι αφορο-
λόγητη έως τις 60.000,00€, ενώ αν υπερ-
βαίνει το ποσό αυτό φορολογείται αυτοτε-

λώς ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, ως εξής:
- 10% για 60.000,01-100.000 ευρώ
- 20% για το τμήμα της αποζημίωσης από 100.000,01-
150.000 ευρώ
- 30% για το τμήμα που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

■ Υπάρχουν εξαιρέσεις από την αντικειμενική δα-
πάνη διαβίωσης;

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης και 
η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν 
εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
● Για την αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει 
βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ανα-
πήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφο-
ρίας.
● Για το αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει 
μόνιμα στην Ελλάδα ή για τους Ελληνες που δια-
μένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολούνται 
αποκλειστικά σε γραφεία επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένα στη χώρα μας με βάση τους νόμους 
Α.Ν.89/1967, Α.Ν.378/1968 και το άρθρο 25 του Ν. 
27/1975, για το ποσό που προκύπτει με βάση το επι-

βατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή την κατοικία.
● Για τις επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων 
που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας 
του άρθρου 45 του Ν. 2859/2000, και για την αντικει-
μενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών 
αυτοκινήτων που έχουν αγοραστεί για μεταπώληση 
με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 2859/2000, με 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές, εφόσον 
δηλαδή η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του με-
ταβιβαζόμενου αυτοκινήτου έχουν παραμείνει στη 
ΔΟΥ στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου 
προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημε-
ρομηνία μεταπώλησης από αυτήν σε τρίτο και εφόσον 
βέβαια το αυτοκίνητο αυτό το χρονικό διάστημα δεν 
κυκλοφόρησε παράνομα.

Οι μεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέω-
ση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω 
αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πούλησαν στο οικείο 
έτος. Περαιτέρω, προκειμένου για ατομικές επιχειρή-
σεις μεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυ-
τής, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει 
από τα προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν 
η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη ΔΟΥ, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικει-

Τα δέκα «πονηρά» σημεία
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μενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της 
επιχείρησης. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου 
έχουν εφαρμογή για δαπάνες που προκύπτουν από 
1.1.2010 και μετά.
● Για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με 
βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης μόνιμων 
κατοίκων εξωτερικού, ανεξάρτητα από το μήκος και 
αν χρησιμοποιούν ή όχι προσωπικό.
● Για την αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής 
χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού 
περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, 
σκεύη, ΦΔΧ αυτοκίνητα, ΦΙΧ αυτοκίνητα, ΕΔΧ αυτοκί-
νητα, ΕΙΧ αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, 
σκάφη, αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλει-
στικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγ-
γέλματος. Επισημαίνεται ότι στην έννοια του πάγιου 
εξοπλισμού δεν εμπίπτει η αγορά ή η ανέγερση οικο-
δομής.
● Για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρή-
σης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που πα-
ρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε 
ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά δι-
ασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται 
εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της 
αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που 
παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω 
από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν 
αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι 
απαραίτητα με τη μετακίνησή τους.
● Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζο-
νται σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος κώδικα 
προκειμένου για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί 
το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες 
κατά ποσοστό 30% των όσων προκύπτουν σύμφωνα 
με τις παραπάνω διατάξεις.
● Δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια απόκτησης περιου-
σιακών στοιχείων του άρθρου 32 στα φυσικά πρόσω-
πά που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην αλ-
λοδαπή, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.
● Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια 
διαβίωσης του άρθρου 31 στα φυσικά πρόσωπα που 
έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή, 
ακόμη κι αν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

■ Αν είμαι κάτοικος εξωτερικού μέχρι πότε μπορώ 
και πώς να κάνω την αίτηση για τη μεταβολή της φο-
ρολογικής μου κατοικίας;

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν 
τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν 
να υποβάλουν αίτηση, το αργότερο έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του Μαρτίου 
του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώ-
ρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέ-

σεων με τους Φορολογουμένους της ΔΟΥ όπου είναι 
υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας:

Θα πρέπει να κάνουν αίτηση (έντυπο Μ0) με συ-
νημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, καθώς 
και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής τους (ή θεωρημένο με τη σφραγίδα της 
Χάγης apostille αν η βεβαίωση γίνει στο εξωτερικό), 
για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην 
Ελλάδα (αντίκλητος). Παράλληλα, εφόσον διαθέτουν, 
συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως 
περιγράφονται στην ΠΟΛ.120/6-12-2017.

■ Τι συνέπειες έχω αν δεν δηλώσω τη μεταβολή της 
φορολογικής μου κατοικίας στην Εφορία;

Κάθε φορολογούμενος μπορεί να έχει μόνο μία φο-
ρολογική κατοικία. Η Εφορία δεν γνωρίζει αν κάποιος 
έχει φύγει στο εξωτερικό. Αν ο ίδιος δεν το δηλώσει 
και δεν φροντίσει για τη μεταβολή της φορολογικής 
του κατοικίας στην αρμόδια τοπική Εφορία, οι ελλη-
νικές αρχές θα αγνοούν ότι είναι μόνιμος κάτοικος 
εξωτερικού.

Ετσι, αν κάποιος παραλείψει να δηλώσει τη μεταβο-
λή της φορολογικής κατοικίας του, τότε για την Εφορία 
στην Ελλάδα θα συνεχίζει να θεωρείται φορολογικός 
κάτοικος Ελλάδας και με βάση το άρθρο 3 του Νόμου 
4172/2013:

«Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοι-
κία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολο-
γητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και 
την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που 
αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος [...] Ο 
φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία 
του στην Ελλάδα, υπόκειται σε φόρο για το φορολο-
γητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και 
αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος...».

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι αν κάποιος δεν μετα-
βάλει τη φορολογική του κατοικία θα θεωρείται φορο-
λογικός κάτοικος Ελλάδας – άρα θα πρέπει να φορο-
λογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα.

■ Αν αναλάβω εργασία στο εξωτερικό και εγκατα-
σταθώ μόνιμα εκεί αλλά παραλείψω να δηλώσω 
ότι είμαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, θα έχω 
διπλή φορολόγηση και στο εξωτερικό και στην Ελ-
λάδα;

Οχι. Δεν υπάρχει διπλή φορολόγηση. Αν κάποιος 
έχει δηλώσει τη μεταβολή της φορολογικής του κατοι-
κίας και υποβάλλει δήλωση ως φορολογικός κάτοικος 
εξωτερικού, τότε στην Ελλάδα πρέπει να δηλώνει μόνο 
τυχόν εισοδήματα που αποκτάει στην Ελλάδα και μόνο 
για αυτά θα φορολογείται στην Ελλάδα.

Αν τώρα δεν δηλώσει τη μεταβολή της φορολογικής 
του κατοικίας ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις για κάτι 
τέτοιο, τότε θα πρέπει να φορολογείται στην Ελλάδα 
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για το παγκόσμιο εισόδημά του.
Σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τις χώρες με τις 

οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής 
διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται για κάθε 
πηγή εισοδήματος το πού θα φορολογείται αυτό.

Αλλά και για τις χώρες με τις οποίες δεν υπάρχει 
σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, το υπουργείο 
Οικονομικών έδωσε λύση με τον Ν. 4172/2013 που στο 
άρθρο 9 προβλέπει:

«Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας 
φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην 
Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλη-
τέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, 
όσον αφορά το εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το 
ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για 
αυτό το εισόδημα. Η καταβολή του ποσού του φόρου 
στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαι-
ολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπε-
ται στην προηγούμενη παράγραφο δεν δύναται να 
υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το 
εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

■ Πότε έχει υποχρέωση ένας φορολογικός κάτοικος 
εξωτερικού να υποβάλει φορολογική δήλωση στην 
Ελλάδα;

Οι κάτοικοι εξωτερικού έχουν υποχρέωση να κά-
νουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνον αν 
έχουν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Πρέπει να 
δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι ακόμα και η ύπαρξη 
τραπεζικού λογαριασμού -και άρα εισοδήματος μέσω 
τόκων- γεννά την υποχρέωση υποβολής φορολογικής 
δήλωσης.

■ Σπουδάζω και εργάζομαι στο εξωτερικό αλλά έχω 
σπίτι ή αυτοκίνητο στην Ελλάδα, θα πληρώσω φόρο 
στην Ελλάδα;

Οχι, τα τεκμήρια διαβίωσης δεν εφαρμόζονται σε 
φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του 
στην αλλοδαπή με βάση το άρθρο 33 του Ν. 4172/2013. 
Αν όμως εισπράττονται ενοίκια για κάποιο ακίνητο, 
τότε αυτό θεωρείται εισόδημα και δηλώνεται κανονικά.

■ Με τον σύντροφό μου έχουμε υπογράψει σύμφω-
νο συμβίωσης. Μπορούμε να κάνουμε κοινή φορο-
λογική δήλωση;

Μέχρι σήμερα ρητά προβλεπόταν ότι κοινή φορο-
λογική δήλωση υποχρεούνται να κάνουν οι έγγαμοι.

Για τους έχοντες υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης 
προβλέφθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι αν 
επιθυμούν να υποβάλουν ή όχι κοινή δήλωση φορο-
λογίας εισοδήματος.

■ Με τον σύζυγό μου είμαι σε διάσταση και ο γάμος 
μας δεν έχει ακόμα λυθεί οριστικά. Εχω δυνατότητα 

να υποβάλω ξεχωριστή φορολογική δήλωση;
Οι σύζυγοι που είναι σε διάσταση αντιμετωπίζονται 

φορολογικά ακόμα ως έγγαμοι δεδομένου ότι δεν έχει 
λυθεί ο γάμος τους και υπάρχει και η υποχρέωση υπο-
βολής κοινής φορολογικής δήλωσης.

Από τον νόμο προβλέπονται μόνον τρεις περιπτώ-
σεις σύμφωνα με τις οποίες οι έγγαμοι μπορούν να 
υποβάλλουν ξεχωριστά φορολογικές δηλώσεις:
α) Εχει επέλθει διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή 
λύση του συμβολαίου συμβίωσης ή
β) Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση 
πτώχευσης ή
γ) Ο ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε 
δικαστική συμπαράσταση.

Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης θα πρέπει να 
αποδεικνύεται με την κατάθεση αγωγής διαζυγίου, 
αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στο τμήμα Μη-
τρώου της αρμόδιας ΔΟΥ ώστε να προχωρήσει στη 
σχετική μεταβολή των στοιχείων του.

Προσφάτως το Συμβούλιο της Επικρατείας και 
συγκεκριμένα με την αριθμ. 330/2018 ΣτΕ μετέβαλε 
σημαντικά τα πράγματα. Η απόφασή του προβλέπει 
ότι ακόμα και οι έγγαμοι έχουν τη δυνατότητα να υπο-
βάλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Στην πράξη βέβαια όσοι επιχειρήσουν να το κάνουν 
κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της χρή-
σης του 2017, θα συναντήσουν δυσκολίες καθώς δεν 
προβλέφθηκε η επιλογή αυτή στο σύστημα υποβολής.

Σε περίπτωση πάντως που υποβάλλεται κοινή φο-
ρολογική δήλωση από ένα ζευγάρι, αλλά παρουσια-
στεί η ανάγκη διαχωρισμού των χρεών μεταξύ των 
συζύγων, αυτό είναι εφικτό με μία αίτηση του ενός από 
τους δύο στην αρμόδια ΔΟΥ. Ετσι, ο κάθε σύζυγος έχει 
τη δυνατότητα να καταβάλει αυτό που του αναλογεί, 
χωρίς προηγούμενο συμψηφισμό των φορολογικών 
αποτελεσμάτων. Επίσης, με την υποβολή αίτησης δίνε-
ται η δυνατότητα η επιστροφή φόρου που δικαιούται ο 
ένας εκ των συζύγων να μη συμψηφιστεί με τις οφειλές 
του άλλου συζύγου.

■ Πότε συμφέρει η υποβολή κοινής φορολογικής 
δήλωσης από τους συζύγους ή τους συμβιούντες και 
πότε όχι;

Η υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης συμ-
φέρει όσους έχουν επιστροφή φόρου αλλά τη χάνουν 
γιατί προκύπτει οφειλή φόρου για τον άλλο σύζυγο/
σύντροφο η οποία συμψηφίζεται σε περίπτωση κοι-
νής εκκαθάρισης, ή αν ο ένας από τους δύο συζύγους 
έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και ο άλλος δεν μπορεί να 
λάβει φορολογική ενημερότητα λόγω των οφειλών του 
άλλου συζύγου.

Η κοινή φορολογική δήλωση συμφέρει σε δύο πε-
ριπτώσεις:

Οταν ένας από τους δύο πιάνεται στην τσιμπί-
δα των τεκμηρίων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί ο 
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άλλος σύζυγος να καλύψει με τα εισοδήματά του τη 
διαφορά που προκύπτει για να μην επιβαρυνθεί ο 
άλλος. Και όταν ένας από τους δύο δεν καλύπτει το 
απαιτούμενο ποσό δαπανών που πραγματοποιού-
νται με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα, οι οποίες 
εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος. 
Εάν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από 
οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων, το τυχόν πλεο-
νάζον ποσό κατά την εκκαθάριση μεταφέρεται στον 
άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαι-
τούμενου ποσού δαπανών του.

Το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013 ορίζει ως εξαρτώμενα 
μέλη τα εξής:
1. «Εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου θεωρού-
νται:
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα 
εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
- είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή 
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα 
στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή υπηρετούν τη στρα-
τιωτική θητεία τους,
γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητι-
κής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον 
είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
- τέκνα του φορολογούμενου,
- αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.
δ) ανιόντες,
ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν 

έως τρίτου βαθμού συγγένεια με τον φορολογούμενο 
ή τον/τη σύζυγο.
2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περι-
πτώσεις β, δ και ε της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται 
εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο φορολογητέο εισό-
δημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολο-
γούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ της 
παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν 
το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι 
χιλιάδων (6.000) ευρώ.
3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβά-
νονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:
α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με 
δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή 
με ιδιωτικό έγγραφο,
β) εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα 
αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

Επισημαίνεται ότι η αναγνώριση ενός τέκνου 
ως εξαρτώμενου δεν εξαρτάται από το αν το τέκνο 
υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση από τον 
φορολογούμενο από τον οποίο εξαρτάται. Δεν αναι-
ρείται, δηλαδή, η ιδιότητα του εξαρτώμενου για ένα 
τέκνο το οποίο υποχρεούται ή επιθυμεί να υποβάλλει 
ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Αλλωστε τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα σε κάθε πε-
ρίπτωση υποβάλλουν υποχρεωτικά ξεχωριστή ατομι-
κή φορολογική δήλωση για όλα τα τυχόν υπάρχοντα 
πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματά τους. Αντίθετα, 
τα ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα υποβάλλουν ξεχωριστή 
φορολογική δήλωση μόνο για τα εισοδήματά τους από 
μισθωτή εργασία ή συντάξεις που λαμβάνουν για τον 
θάνατο γονέα τους.
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Σ
το πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής για 
προστασία των ατόμων με αναπηρία, το κρά-
τος θέσπισε σειρά φορολογικών απαλλαγών 
με σκοπό την ανακούφιση των ομάδων του 
πληθυσμού που πάσχουν από κάποια σοβα-

ρή και ανίατη ασθένεια και έχουν πιστοποιηθεί από 
αρμόδιες επιτροπές ως Ατομα με Αναπηρία (στο εξής 
ΑμεΑ).

Οι απαλλαγές αυτές αποτελούν θετικά μέτρα προς 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών των προσώπων αυ-
τών που προέρχονται από την κατάσταση της υγείας 
τους, η οποία αντικειμενικά τους προκαλεί εμπόδια 
στην απόλαυση των δικαιωμάτων τους.

Συγκεκριμένα, πρόσθετη μείωση φόρου εισοδή-
ματος ποσού διακοσίων ευρώ προβλέπεται για τον 
φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του τα οποία 
εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
α) Είναι πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέ-
ντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή της Ανώ-
τατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (ΑΣΥΕ) 
για την πιστοποίηση αναπηρίας.
β) Είναι ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες οι οποίοι 
έχουν αποστρατευτεί και αξιωματικοί οι οποίοι υπέ-
στησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών 
σε πολεμική περίοδο.
γ) Είναι θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών 

που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπερι-
λαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών 
και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση στρατι-
ωτικής υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν 
σύνταξη.
δ) Είναι πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το 
δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντί-
στασης ή εμφυλίου πολέμου.

■ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κά-
ποιος ΑμεΑ; Ποιος πιστοποιεί το ποσοστό αναπηρίας;

Για τη μείωση του φόρου κατά 200€, απαιτούνται τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται 
η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του εξαρτώμενου 
μέλους του ως αναπήρου, θύματος πολέμου κ.λπ., λόγω 
της οποίας ο φορολογούμενος δικαιούται την εν λόγω 
μείωση:
α. Προκειμένου για πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) γνωμάτευ-
ση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή της Ανώτατης του 
Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), στην οποία 
θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά 
το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, 
καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι 
θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία.

Επειδή καταργήθηκαν όλες οι επιτροπές πιστοποί-

Η φορολογία των ΑμεΑ
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ησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νομαρχίες και στο Δη-
μόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτρο-
πές, Στρατού (ΑΣΥΕ), Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας 
(ΑΑΥΕ), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη Υγειονομική 
Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες εξα-
κολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, διευκρινίζε-
ται ότι για την πιστοποίηση της αναπηρίας του φορο-
λογουμένου γίνονται δεκτές, πλην των γνωματεύσεων 
της ΑΣΥΕ, και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις 
τέσσερις τελευταίες προαναφερθείσες υγειονομικές 
επιτροπές (ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, ΑΥΕ της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, ΑΥΕ του Πυροσβεστικού Σώματος).
β. Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλί-
τες ή θύματα πολέμου, καθώς και για αναπήρους ή 
θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, 
απαιτείται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικά για τους 
ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες, καθώς και τα 
θύματα πολέμου, αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα 
πληρωμής της σύνταξής τους, στα οποία αναγράφεται 
ο εξαψήφιος αριθμός μητρώου της σύνταξής τους, ο 
οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4. Για αξιωματικούς 
οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε 
λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βεβαίωση της 
αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις 
αποδοχές τους. Τέλος, για τα θύματα τρομοκρατικών 
ενεργειών, βεβαίωση από τον οικείο συνταξιοδοτικό 
φορέα ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως 
θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται 
για τον λόγο αυτό, βάσει του οικείου νομοθετικού πλαι-
σίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

■ Τι ισχύει για τους αναπήρους με ποσοστό αναπη-
ρίας άνω του 80%;

Απαλλάσσονται από τον φόρο οι συντάξεις και η 
πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε άτομα με ποσο-
στό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). 
Οποιος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα 
κύριας ασφάλισης επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό 
τουλάχιστον 80%, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ή 
απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φο-
ρέα, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής 
κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συντα-
ξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% 
καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι 
θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Για την πιστοποίηση 
της αναπηρίας απαιτείται να προσκομίζονται δικαιο-
λογητικά από τους φορολογούμενους και για την παρο-
χή της παραπάνω φορολογικής απαλλαγής. Ειδικά, σε 
περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν διαθέτει γνω-
μάτευση υγειονομικής επιτροπής από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, 
ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, ΑΥΕ της Ελληνικής Αστυνομίας ή του 
Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από τη Νομαρχία, 

μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση ή απόφαση συνταξι-
οδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα, από την οποία 
να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την 
αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε 
με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% καθώς και το 
χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η 
αναπηρία αυτή. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος 
διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρί-
ας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί από τις παραπάνω αναφερθείσες υγειονομι-
κές επιτροπές και ισχύουν παράλληλα για το ίδιο φο-
ρολογικό έτος, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά 
αναπηρίας, τότε γίνεται δεκτό ότι λαμβάνεται υπόψη 
η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.

Σε όσους έχει χορηγηθεί οριστική σύνταξη με πο-
σοστό αναπηρίας 80% και άνω, αρκεί η βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα.



Φορολογικός Οδηγός 201820 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Τ
α τελευταία χρόνια και εξαιτίας των σημα-
ντικών μειώσεων που έχουν επιβληθεί στις 
συντάξεις, ένα αρκετά μεγαλύτερο απ’ ό,τι 
στο παρελθόν ποσοστό των συνταξιούχων 
έχει οδηγηθεί ξανά στην αναζήτηση εργα-

σίας ώστε να καλύψει μέρος των αναγκών του. Μεγά-
λο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς η επιπλέον αυτή 
απασχόληση επηρεάζει το πραγματικό εισόδημα των 
συνταξιούχων και λιγότερο το πώς θα φορολογηθούν, 
αφού εδώ τα πράγματα δεν παρουσιάζουν κάποια ιδι-
αίτερη περιπλοκότητα.

Συνοπτικά:
Οι συνταξιούχοι που θα επιλέξουν να εργαστούν 

σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016 θα δουν 
τις συντάξεις τους 
να περικόπτονται 
κατά 60%. Σύμφω-
να με εγκύκλιο του 
υπουργείου Εργα-
σίας, η περικοπή θα 
γίνεται με τη μέρα. 
Δηλαδή, αν κάποιος 
εργαστεί έναν ολό-
κληρο μήνα, τότε η 
σύνταξή του θα πε-
ρικοπεί κατά 60%, 
αν όμως εργαστεί 
λόγου χάρη για μισό 
μήνα, τότε μόνον η 
μισή σύνταξη (δη-
λαδή το χρονικό 
διάστημα κατά το 
οποίο ο συνταξιούχος πραγματικά απασχολήθηκε) 
θα μειωθεί κατά 60%.

Σε χειρότερη μοίρα βρίσκονται οι αυτοαπασχολού-
μενοι συνταξιούχοι αφού αυτοί θα δεχτούν μείωση σε 
ολόκληρη τη σύνταξή τους.

Ευνοημένοι είναι όσοι απασχολούνται πριν από 
τις 12/5/2016 αφού γι’ αυτούς δεν εφαρμόζεται το 
νέο καθεστώς αλλά το προγενέστερο, που επέβαλλε 
περικοπές έως 40%, ανά Ταμείο και Φορέα Ασφά-
λισης.

Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή αυ-
τοαπασχόληση οφείλουν με δήλωσή τους να ενημε-
ρώσουν τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.

Προσοχή πρέπει να δοθεί εδώ, αφού εάν δεν υπο-
βάλουν σχετική δήλωση, τότε θα τους καταλογιστεί 
ποσό που επιβάλλεται στον συνταξιούχο με ετήσιο 
επιτόκιο 4,56%.

Η παρακράτηση του ποσού αυτού θα γίνεται από 

τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και μέχρι το ένα 
τέταρτο αυτών, έως την εξόφληση της οφειλής.

Αναστολή σύνταξης προκύπτει σε συνταξιούχους 
που αναλαμβάνουν θέσεις σε φορείς της γενικής κυ-
βέρνησης (π.χ. αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδι-
οικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη συλλο-
γικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ. Προϋπόθεση 
είναι ο διορισμός στις ανωτέρω θέσεις να γίνει μετά 
τις 13.5.2016 και να προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής 
τους στον ΕΦΚΑ).

Εάν όμως τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει αυτές 
τις θέσεις έχουν παραιτηθεί από την αμοιβή τους, τότε 
δεν ισχύουν οι περικοπές στις συντάξεις τους.

Το ίδιο ισχύει και εάν τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν 
αποκλειστικά ποσά 
ως έξοδα αποζημί-
ωσης ή έξοδα πα-
ράστασης για την 
άσκηση του λει-
τουργήματός τους.

Τέλος, ο χρόνος 
ασφάλισης που 
πραγματοποιείται 
από τους απασχο-
λούμενους συντα-
ξιούχους μπορεί 
να αξιοποιηθεί για 
προσαύξηση της 
καταβαλλόμενης 
κύριας σύνταξης, 
χωρίς περαιτέρω 
περιορισμούς. Το 

ύψος της προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος 
απασχόλησης με συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% 
για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς, 
επί των συντάξιμων αποδοχών που προκύπτουν βά-
σει του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016 για το χρονικό 
διάστημα που διαρκεί η απασχόληση του συνταξιού-
χου, ενώ ο συνταξιούχος θα λάβει τελικά το 60% του 
ποσού που προκύπτει.

Από το πρίσμα της εκκαθάρισης του φόρου εισο-
δήματος, οι συντάξεις θα προστεθούν με τις αμοιβές 
από μισθωτές υπηρεσίες και θα φορολογηθούν με 
την κλίμακα του Πίνακα 1 αφού αφαιρεθεί η έκπτω-
ση φόρου, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια για την 
εφαρμογή της. Να σημειωθεί ότι οι άνω των 70 ετών 
δεν χρειάζεται να εξοφλήσουν μέρος του εισοδήματός 
τους μέσω τραπεζικού συστήματος. Επιπροσθέτως, τα 
τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 30% σε φορολο-
γούμενους άνω των 65 ετών.

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι
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Η κατηγορία των κατ’ επάγγελμα αγροτών, 
ως ιδιαίτερη κατηγορία φορολογουμένων, 
ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρυσι, καθώς 
η Φορολογική Διοίκηση άργησε πολύ να 
αφουγκραστεί τα προβλήματα που δη-

μιούργησε η καθυστερημένη (και πολλές φορές με 
λανθασμένα στοιχεία) δήλωση των ενισχύσεων του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηταν χαρακτηριστικό ότι κατά τη λήξη 
της προθεσμίας των περσινών δηλώσεων δεν είχαν 
υποβληθεί ακόμα τα οριστικά στοιχεία από τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ και τα λάθη στα στοιχεία των δικαιούχων ήταν 
στην ημερήσια διάταξη.

Για το 2018 δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα και τό-
κοι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας ει-
σοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν 
αγροτικές επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις 
εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ 
του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η υποβολή εμπρόθε-
σμης δήλωσης για το εισόδημα αυτό.

Αρχικά, κατ’ επάγγελμα αγρότης θεωρείται, σύμφω-

να με το άρθρο 65 του Ν. 4389/2016, όποιος:
1. Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
2. Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηρι-
ότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% 
του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
3. Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική 
δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού 
ετήσιου εισοδήματός του.
4. Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμε-
τάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.
5. Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Για τη διαμόρφωση του φορολογητέου αποτελέσμα-
τος είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο χειρισμός 
των αγροτικών επιδοτήσεων-ενισχύσεων που έλαβαν 
οι υπόχρεοι κατά το τελευταίο έτος, καθώς στον προσ-
διορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα περιλαμβάνεται εκ των άμεσων ενισχύσεων 
του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως 

Κατ’ επάγγελμα αγρότες
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αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση, καθώς και, 
κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες 
(12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύ-
σεις.

Οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδ. 070) στο σύνολό 
τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρ-
δους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις 
που αφορούν το έτος 2017 θα φέρουν ακριβή χαρακτη-
ρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, η βασική ενίσχυση 
φορολογείται από το πρώτο ευρώ, ενώ οι πράσινες και 
οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος 
που αθροιζόμενες υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες 
(12.000) ευρώ.

Ωστόσο, κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/
ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς 
σκοπούς (Πίνακας Γ2, κωδικοί 071, 072, 073, 074, 075, 
076, 077, 078, 079 και 080).

Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ. 071) από το 
πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων 
(κωδ. 072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ. 073) 
για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ μεταφέρονται στον 
κωδ. 362 του Πίνακα Ζ1 και στον κωδ. 322 του Πίνακα 
Δ8, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρ-
δους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτε-
λούν εισοδηματικές ενισχύσεις, ενώ όλες οι περιπτώ-
σεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 
και 079), οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών 
ενισχύσεων (κωδικοί 075, 077 και 080) και η κατηγο-
ρία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 078) δεν 
λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους 
από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετικό 
το 175019/01.12.2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τέλος, για την κάλυψη των τεκμηρίων προσμετρά-
ται ολόκληρο το ποσό των ενισχύσεων, ακόμα και ποσό 
έως 12.000,00€ των πράσινων και συνδεδεμένων επι-
δοτήσεων που δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορι-
σμό του φορολογητέου αποτελέσματος.

■ Απεβίωσε ο πατέρας μου χωρίς διαθήκη τον Μάιο 
του 2017. Εξ αυτού του λόγου κληρονόμησα ένα ακί-
νητο στην Αθήνα, αλλά δεν έχω ακόμα μέχρι σήμερα 
κάνει αποδοχή κληρονομιάς στον συμβολαιογράφο. 
Πώς πρέπει να δηλωθεί το ακίνητο;

Το ακίνητο θα πρέπει να δηλωθεί κατά το ποσοστό 
που κληρονομείται ως εξ αδιαθέτου (χωρίς διαθήκη). 
Σε περίπτωση δε που υπάρχει υφιστάμενη μίσθωση 
στο εν λόγω ακίνητο και εισπράττονται μισθώματα, ο 
κληρονόμος θα πρέπει να πάει στη ΔΟΥ του έγγραφα 
που να αποδεικνύουν το κληρονομικό του δικαίωμα 
(Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, Πιστοποιητικό Πλησιε-
στέρων Συγγενών) και να δηλώσει τα μισθώματα που 

εισπράττει ως εισόδημα.
Η συμβολαιογραφική αποδοχή της κληρονομιάς 

και η μεταγραφή της στο Υποθηκοφυλακείο ολοκλη-
ρώνουν τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου 
στον κληρονόμο. Από τον Αστικό Κώδικα, όμως, πέρα 
από την προθεσμία της αποποίησης της κληρονομιάς 
εντός 4μήνου από τον θάνατο ή τη γνώση του θανάτου 
του κληρονομούμενου, δεν υπάρχει προθεσμία για να 
προβεί ο κληρονόμος σε αποδοχή της περιουσίας που 
κληρονομεί.

Η Φορολογική Διοίκηση, όμως, δεν μπορεί να ανα-
μένει επ’ αόριστον τη βούληση του κληρονόμου. Για 
τον λόγο αυτό, ακόμα και αν δεν έχει ο κληρονόμος 
κάνει την αποδοχή κληρονομιάς, θα πρέπει να δη-
λώσει τα ακίνητα που κληρονομεί ως κληρονόμος εξ 
αδιαθέτου.

■ Πότε θα ξέρω πόσο φόρο πρέπει να πληρώσω φέ-
τος;

Η πράξη εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης 
γίνεται με την υποβολή της δήλωσης και ο φορολο-
γούμενος καλείται να καταβάλει σε τρεις διμηνιαίες 
δόσεις τον φόρο που του αναλογεί. Σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία:
– H 1η δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 
2018.
– Η 2η δόση μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018.
– Η 3η δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Η πληρωμή του φόρου γίνεται στις τράπεζες ή στα 
ΕΛΤΑ με την «Ταυτότητα Οφειλής».

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
Οταν ο φορολογούμενος έχει αμφιβολία αναφορικά 

με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για ορισμέ-
να στοιχεία φορολογητέας ύλης, έχει το δικαίωμα να 
υποβάλει δήλωση στην οποία γίνεται γι’ αυτό ρητή 
επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιο-
λογημένη.

Επιφύλαξη γενική και αόριστη θεωρείται ανύπαρ-
κτη και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλε-
σμα.

Ομοίως μπορεί να γίνει επιφύλαξη αναφορικά με 
τον χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την 
υπαγωγή της σε άλλη φορολογία ή σε άλλη κατηγορία 
ή σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή στις εκπτώ-
σεις του φορολογητέου εισοδήματος.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η επιφύλαξη δεν 
συνεπάγεται την αναστολή της βεβαίωσης και είσπρα-
ξης εκ μέρους του Δημοσίου του αμφισβητούμενου φό-
ρου, αλλά το ποσό του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε 
αχρεωστήτως, θα επιστραφεί.

Οταν υποβάλλεται δήλωση με επιφύλαξη, θα πρέπει 
να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
στην αρμόδια ΔΟΥ, για την αποδοχή ή απόρριψη της 
επιφύλαξης αυτής.
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