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Δύο μήνες έμειναν για να κατοχυρωθεί  

το αφορολόγητο! 

Περίπου δύο μήνες απέμειναν μέχρι το τέλος του οικονομικού 

έτους 2017 και είναι σε εξέλιξη από όλα τα φυσικά πρόσωπα η 

διαδικασία κατοχύρωσης του δικαιώματος έκπτωσης φόρου 

εισοδήματος για την φετινή χρονιά. 

Διάφορες κατηγορίες πολιτών, όπως μισθωτοί, συνταξιούχοι και 

κατ’ επάγγελμα αγρότες, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 

δαπάνες αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες συνολικού ύψους 10%

-20% επί του ετήσιου εισοδήματος του τρέχοντος έτους, 

εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω 

ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) ή με άλλες ηλεκτρονικές 

μεθόδους πληρωμής. 

Εκείνοι που δεν θα καταφέρουν να καλύψουν τα απαιτούμενα 

ποσοστά δαπανών θα επιβαρυνθούν με την υποχρέωση 

καταβολής φόρου 22% επί για όσα ποσά δεν καλύπτονται. 

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται όλα σχεδόν τα έξοδα για αγορές 

καταναλωτικών αγαθών και παροχή υπηρεσιών, ακόμη και οι 

δαπάνες για πληρωμές λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, 

νερού, τηλεφώνων, Ιnternet, κοινοχρήστων, ασφαλίστρων 

υγείας, κατοικίας και αυτοκινήτων. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τωρινή φορολογική νομοθεσία: 

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για 

να εξασφαλίσουν στις δηλώσεις που θα υποβάλουν το 2018 

ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος μέχρι τα επίπεδα των 

1.900-2.100 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο 

από 8.636 έως 9.545 ευρώ, θα πρέπει να έχουν 

πραγματοποιήσει από την 1η-1-2017 έως και την 31η-12-

2017 δαπάνες εξοφληθείσες με «πλαστικό» ή «ηλεκτρονικό 

χρήμα», που αναλύονται ως εξής: 

 

Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του ποσού δαπάνης που 

αντιστοιχεί στο ισχύον κατά περίπτωση ποσοστό επί του 

εισοδήματος, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22%. 

Εισόδημα (σε ευρώ) 

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με 
ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα 

πληρωμής με κάρτα  
(Προοδευτική εφαρμογή) 

1-10.000 10% 

10.000,01-30.000 15% 

30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ 

Σε αυτό το τεύχος: 

• Δύο μήνες έμειναν για να κατοχυρωθεί το 
αφορολόγητο! 

• Νέο αίτημα για μεταφορά καταληκτικής ημε-
ρομηνίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολο-
γητέας ύλης.  

• Διευκρινίσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή της 
προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης  
έτους 2017 

• 1η Φορολογική - Ασφαλιστική Ημερίδα το 
Σάββατο 4 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο  

Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Αριθμός Φύλλου 259 - 1 Νοεμβρίου 2017 
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(απόσπασμα από την επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις 26 Οκτωβρίου 2017)  

Σύμφωνα με το Άρθρο 57 Παρ. 1 του Ν. 4446/2016, φορο-

λογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν 

υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν με νέα παράτα-

ση που δόθηκε μέχρι και τις 31/10/2017 να υποβάλουν ανέκ-

κλητες αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δη-

λώσεις. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε 

υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων 

στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του Ν. 4174/2013 (Α' 170), 

καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, 

υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της 

αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι στις 30/9/2016. 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με προηγούμενα έγγραφα της στις 22/5/2017 και 

στις 26/9/2017 είχε ζητήσει την μεταφορά της καταληκτικής 

ημερομηνίας του Ν.4446/2016 για τις 31/12/2017 τονίζο-

ντας ότι ακόμη και αυτός ο χρόνος παραμένει ανεπαρκής για 

μια τέτοιου είδους διαδικασία. Μάλιστα είχε ζητηθεί και η 

διόρθωση του «ανέκκλητου των δηλώσεων» και της αλλαγής 

της ημερομηνίας αναφοράς αρχικής δήλωσης από 30/9/2016 

σε 31/12/2016. 

Για τους λόγους που έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες επι-

στολές μας καθώς και λόγω του ότι η τελευταία παράταση του 

ενός μηνός που δόθηκε δεν είναι ικανή να αξιοποιηθεί πλή-

ρως από τους φορολογούμενους - γεγονός που διαπιστώσαμε 

ως κλάδος - κρίνουμε απαραίτητη την εκ νέου μεταφορά της 

καταληκτικής ημερομηνίας της οικειοθελούς αποκάλυψης φο-

ρολογητέας ύλης παρελθόντων ετών του Ν.4446/2016 και 

ζητάμε να μεταφερθεί στις 31/03/2018. 

Πεποίθηση μας είναι ότι η ενσωμάτωση του νόμου αυτού ή της 

διαδικασίας του, στην ήδη υπάρχουσα ελεγκτική διαδικασία 

θα βελτίωνε περαιτέρω την εισπραξιμότητα στις παλαιές υπο-

θέσεις που είναι πλέον εκτός προτεραιοποίησης ελέγχων. 

Μετά την πληρωμή προκαταβολής του 70% της Βασικής Ενίσχυ-
σης, επειδή παρατηρήθηκε, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω παρα-
πληροφόρησης, σύγχυση, όσον αφορά στην αξία των Δικαιωμά-
των Βασικής Ενίσχυσης του έτους 2017, σας γνωρίζουμε τα 
παρακάτω: 

Το έτος 2015 καθορίστηκε η αξία των χορηγηθέντων Δικαιω-
μάτων Βασικής Ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2015-
2019 και εκδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι στους οποίους αναγρα-
φόταν η ετήσια αξία των Δικαιωμάτων. Με βάση το “μοντέλο” 
υπολογισμού των Δικαιωμάτων με στόχο τη σύγκλιση προς την 
Περιφερειακή Αξία, η Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιωμάτων 
(ΑΜΑΔ) που υπολειπόταν αυτής (Περιφερειακή Αξία) αυξάνεται, 
ενώ όταν υπερβαίνει την εν λόγω Αξία μειώνεται. Η παραπάνω 
“σύγκλιση” πραγματοποιείται κάθε χρόνο με ισόποσα βήματα, 
επιφέροντας τις ανάλογες αυξήσεις ή μειώσεις στην αξία των 
Δικαιωμάτων. Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά στους δικαιούχους 
παραγωγούς από το έτος 2015 και η ετήσια αξία των Δικαιωμά-
των αναγράφεται στις Αιτήσεις κάθε έτους. 

Σχετικά με τις αξίες των Δικαιωμάτων της φετινής περιόδου για 
τις Αιτήσεις του 2017, με βάση το άρθρο 25 παράγρ. 1 Καν(ΕΕ)
1307/2013, η ετήσια αξία των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυ-
σης, αναπροσαρμόζεται οριζόντια για όλους τους δικαιούχους, 
προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την 

άσκηση πολιτικών και συγκεκριμένα παρακρατείται ποσοστό: 

1. 4,5% για τη δημιουργία Εθνικού Αποθέματος, για τη χορήγη-
ση για πρώτη φορά δικαιωμάτων σε νεαρής ηλικίας και νεοει-
σερχόμενους γεωργούς και δικαιούχους Φόρμας 6, 

2. 3,125% προκειμένου να εξασφαλισθούν πιστώσεις για την 
κάλυψη της αύξησης του ορίου των συνδεδεμένων ενισχύσεων, 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το 2017 και 

3. 0,79% για την προσαρμογή των δικαιωμάτων στο ανώτατο 
δημοσιονομικό όριο. 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ήταν, ήδη, γνωστές στους παραγωγούς 
από την Άνοιξη του 2017 κατά την υποβολή των Αιτήσεων, 
εξαιρουμένου του ποσοστού για το Εθνικό Απόθεμα (ΕΑ) που 
αρχικά είχε υπολογιστεί στο 2%, όμως στην πορεία μετά τον 
μεγάλο αριθμό δυνητικών δικαιούχων για το ΕΑ και προκειμέ-
νου να καλυφθούν όλα τα αιτήματα των νέων και νεοεισερχομέ-
νων παραγωγών, αυξήθηκε έως 4,5% μετά από την έκδοση της 
1630/64709/2017 ΥΑ. 

Στην περίπτωση που το συγκεκριμένο ποσοστό δεν εξαντληθεί 
για τη χορήγηση του ΕΑ, το πλεόνασμα θα επιστραφεί οριζόντια 
στους παραγωγούς κατά την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου. 

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 
παρατηρούνται ατομικές αποκλίσεις στις πληρωμές των δικαιού-
χων που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες προβλεπόμενες κυ-
ρώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει μείωση της αξίας των δικαιωμά-
των. 

Τέλος τονίζουμε, ότι το καταβληθέν ποσό 70% της Βασικής Ενί-
σχυσης 2017, αντιστοιχεί στο 99,6 % της συνολικής δικαιούμε-
νης ενίσχυσης με βάση την Αίτηση, ποσοστό το οποίο αντικατο-
πτρίζει και την υψηλή ποιότητα της πληρωμής. 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία  
Φοροτεχνικών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε) 

Ιουλιανού 42-46,  
Αθήνα, Τ.Κ. 10434 

Τηλ: 210.82.53.445 

Φαξ: 210.82.53.446 

Email: info@pofee.gr 

Website: www.pofee.gr 

Facebook:  
www.fb.com/pofee.gr ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - Προβληθείτε εδώ 

Προβληθείτε αποτελεσματικά στο  

newsletter της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., που δύο  

φορές το μήνα αποστέλλεται  

ηλεκτρονικά σε χιλιάδες  

λογιστές - φοροτεχνικούς και 

οικονομολόγους σε όλη τη χώρα 
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