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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοι-
νώσει την έναρξη 

Προγραμμάτων 
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης
τα οποία  θα υλοποιηθούν με τη 
μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης και διαδικτυα-
κές τεχνολογίες (που επιτρέπουν 
την παρακολούθηση από κάθε πε-
ριοχή της χώρας). 

Δράσεις | Αντιδράσεις

- Σεμινάριο  Η Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & η 
Εpsilon Software
 «Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσε-
ων και τελευταίες αλλαγές της νομοθεσί-
ας στη Φορολογία σύμφωνα με το νέο Ν. 
3697/25-09-2008»

- Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών  Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Ε.Η)   
Διοργανώνει ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

- Σεμινάριο Η Epsilon Business Training 
συνδιοργανώνει με την Ε.Φ.Ε.Ε.Α
 ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩ-
ΣΕΩΝ 2009

- Προδημοσίευση προγράμματος του 
ΕΟΜΜΕΧ: 
 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ»

- Αλλαγές στις οδηγίες για το Ε1

- Πώs θα πληρώσετε λιγότερο φόρο

- Κανόνες αποφυγής ενδοομιλικών υπερ-
τιμολογήσεων - υποτιμολογήσεων

Η Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & 
η Εpsilon Software 

συνδιοργανώνουν Δωρεάν Επίκαιρο Σεμινάριο με θέμα:

«Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων και τελευταίες αλλαγές της νομοθεσίας στη 

Φορολογία σύμφωνα με το νέο Ν. 3697/25-09-2008»

Νικόλαος Καλαμαράς, Φοροτεχνικός – Εξιδικευμένος Εισηγητής

Το σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή , 22 Φεβρουαρίου 2009

στο HOTEL DULAC Μιαούλη & Ικκου (τηλ. 2651059100)

Ώρα έναρξης: 9:30π.μ.

Ώρα λήξης : 2:00μ.μ

Δηλώστε συμμετοχή

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της σειράς λογισμι-

κού για Λογιστικά Γραφεία Extra

http://www.bmsoftware.gr
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Η Epsilon Business Training συνδιοργανώνει 
με την Ε.Φ.Ε.Ε.Α

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2009

•    Παρουσίαση και Οδηγίες συμπλήρωσης όλων των Φορολογικών Δηλώσεων Οικ. Έτους 
2009 

•   Επεξήγηση των τελευταίων αλλαγών της νομοθεσίας στη Φορολογία Εισοδήματος  Ν. 
3697/25-09-2008

Εισηγητές: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Εισοδήματος 
Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. 

ΤΟΠΟΣ:  HOTEL NOVOTEL, ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 4-6, Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 (16:00 - 22:00)
ΚΟΣΤΟΣ:  Για τα μέλη του Epsilon Network & τους συνδρομητές του ΕΨΙΛΟΝ 7: €100.00 

Για μη-μέλη: €150.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:    Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:
κα Αθανασοπούλου Μαρτίνα, κα Δρακοπούλου Αθανασία

Τ. 211 5007000 , Fax. 211 5007070 
Ε-mail : asem@epsilonnet.gr

Γραφεία Ε.Φ.Ε.Ε.Α. :   Τ. 210 8224111 , 210 8834483 

Δράσεις | Αντιδράσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Ε.Η) 

 Διοργανώνει  Σεμινάριο την

18 Φεβρουαρίου 2009  ημέρα Τέταρτη   και ώρα 17:00 μ.μ
ΘΕΜΑΤΑ:

 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Αλλαγές σύμφωνα με το 
τελευταίο Φορολογικό Νόμο.

   Αλλαγές στο ΕΤΑΚ .
  Φορολόγηση Τεχνικών Εταιρειών.    
 Ερωτήσεις- Απαντήσεις – Πρακτικά Παραδείγματα.

Εισηγητής:  Γεώργιος Κορομηλάς 
 Τόπος διεξαγωγής:    Ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

  Σκοπός του Σεμιναρίου:
Το σεμινάριο στοχεύει να παράσχει:

 Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή των Δηλώσεων Φορολογίας Εισο-
δήματος οικονομικού έτους 2009.

 Ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το νέο τρόπο προσδιορισμού του ΕΤΑΚ και ενημέρω-
ση περί φορολογίας Τεχνικών εταιρειών 

 Πρακτικές Εφαρμογές: συμπλήρωση των εντύπων φορολογίας εισοδήματος.
 Αναλυτικές πληροφορίες για την τρέχουσα φορολογική επικαιρότητα.
 Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες και αφορούν τη 

φορολογία εισοδήματος.
Δηλώσεις συμμετοχής:

Κεφαλογιάννη Δήμητρα  τηλ. 2810-243286    Μπαφάκη Αργυρώ τηλ.  2810-227364

http://www.offshoregreece.eu
http://www.specisoft.gr
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Φορολογικά | Οικονομικά

Με την παρούσα επιστολή θα θέλα-
με να σας ενημερώσουμε για την  
προδημοσίευση του προγράμμα-

τος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότη-
τας»,  του  ΕΟΜΜΕΧ , στο οποίο μπορούν να 
ενταχθούν  μεταποιητικές, τουριστικές και 
λοιπές επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα 
καθώς και όλοι οι τομείς, πλην της αγροτι-
κής παραγωγής. 

Απαραίτητες Προϋποθέσεις για τις 
επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα 
έχουν νέοι και νέες, που βρίσκονται εντός 
συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων που θα 
οριστικοποιηθούν με τη δημοσίευση του 
Προγράμματος, άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύ-
θεροι επαγγελματίες οι οποίοι δεν ασκού-
σαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά 
το διάστημα από συγκεκριμένη ημερομη-
νία που θα καθορισθεί με την έκδοση του 
Οδηγού Προγράμματος έως και την ημε-
ρομηνία προκήρυξης – δημοσίευσης του 
προγράμματος.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

Προδημοσίευση προγράμματος του ΕΟΜΜΕΧ: 
 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Α. Διαμόρφωση χώρων
Κατασκευή χωρισμάτων, επιχρίσματα, βα-
ψίματα, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκα-
ταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, 
κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων 
ασφαλείας, κ.α.

Β. Εξοπλισμός
Παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπη-
ρεσιών, μηχανοργάνωσης και αυτοματοποί-
ησης παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικού 
ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, έπιπλα 
και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι 
εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισμό απο-
θήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν), δαπάνες για 
την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων 
στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι 
και ράφια), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλε-
κτρονικός εξοπλισμός γραφείου.

Γ. Ειδικές εγκαταστάσεις 
Ειδικές εγκαταστάσεις για την Παραγωγή - 
Λειτουργία της επιχείρησης. 

Δ. Προβολή - Προώθηση
Συμμετοχή σε εκθέσεις – Δαπάνες Διαφήμι-
σης κ.α.

Ε. Άλλες δαπάνες

Ύψος Προϋπολογισμού Επένδυσης
•   Το ελάχιστο επιχορηγούμενο ποσό είναι 
30.000,00 €. 
•    Tο ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού ανέρχεται στις 200.000 €
•   To συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης 
ανέρχεται στο 50 %       
 
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πιθανή 
συνεργασία και υποστήριξη στην υλοποίη-
ση της προσπάθειάς σας ή απλά για μία πιο 
ολοκληρωμένη ενημέρωση. Για οποιαδή-
ποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε 
να απευθυνθείτε στα κάτωθι τηλέφωνα της 
εταιρείας μας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
-Νίκη Καραγιάννη, κιν. 2410579516, e-mail 

: nk@fortius.com.gr
-Ελευθερία Χαλίτσιου, τηλ. 2410579516-7, 

e-mail : eh@fortius.com.gr
-Ηλίας Ντάνης, τηλ. 2410579516-7, e-mail : 

id@fortius.com.gr

Δράσεις | Αντιδράσεις

Αλλαγές σε ορισμένες οδηγίες για 

τη συμπλήρωση των φετινών δη-

λώσεων φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων περιλαμβάνει το σχετι-

κό «βιβλιαράκι» του υπουργείου Οικονομι-

κών, το οποίο αποστέλλεται μαζί με τα έντυ-

πα των δηλώσεων. Η έκδοση του βιβλιαρίου 

οδηγιών έγινε πριν η κυβέρνηση ανακοινώ-

σει την επαναφορά του αφορολογήτου για 

τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.Ετσι στη 

σελίδα 54 του νέου βιβλιαρίου έχει προστε-

θεί και η -μη ισχύουσα πλέον- «διευκρίνιση» 

ότι τα πρώτα 10.500 ευρώ στην κλίμακα φό-

ρου εισοδήματος εμπόρων και ελευθέρων 

επαγγελματιών φορολογούνται με 10%, την 

οποία δεν πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι 

Αλλαγές στις οδηγίες για το Ε1
Ξεκίνησε η αποστολή των νέων εντύπων για τις δηλώσεις εισοδήματος

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 12.02.09 

εν λόγω φορολογούμενοι.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές στις οδηγίες εί-

ναι οι εξής:

- Στο πάνω μέρος του πίνακα 5, όπου δη-

λώνονται τα στοιχεία για τις κατοικίες στις 

οποίες διαμένουν οι φορολογούμενοι, η 

λέξη ΝΑΙ κάτω από την ένδειξη «μισθωμένη 

κατοικία» πρέπει να διαγραμμίζεται όταν μι-

σθώνεται κύρια κατοικία ή δευτερεύουσα/

ες κατοικία/ες, ανεξαρτήτως επιφανείας.

- Το 20% της δαπάνης που κατέβαλε ο φο-

ρολογούμενος το 2005 για την αγορά μερι-

δίων μετοχικών και μικτών αμοιβαίων κε-

φαλαίων εσωτερικού εκπίπτει μέχρι ποσού 

3.000 ευρώ από το εισόδημά του, εφόσον 

διακράτησε τα μερίδια μέχρι 31-12-2008. 

Το συνολικό ποσό αυτής της δαπάνης αφού 

μειωθεί στο 20% και περιορισθεί μέχρι το 

όριο των 3.000 ευρώ πρέπει να δηλωθεί 

στους νέους κωδικούς 067-068 του πίνακα 

7 της δήλωσης.

- Αν μέσα στο 2008 ο φορολογούμενος 

κατέβαλε ενοίκιο κύριας κατοικίας ή ενοί-

κιο παιδιών που σπουδάζουν, αλλά δεν 

δικαιούται την έκπτωση που προβλέπει ο 

νόμος, το ποσό της δαπάνης πρέπει να το 

αναγράψει στους νέους κωδικούς 419-420 

του πίνακα 6. 
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Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το 
ετήσιο ραντεβού με την εφορία. 
Ηδη οι φορολογούμενοι άρχισαν 

να λαμβάνουν τον φάκελο με τα νέα έντυ-
πα της φορολογικής δήλωσης και το βιβλι-
αράκι με τις οδηγίες συμπλήρωσή της. 

Οι πρώτοι που θα περάσουν το κατώφλι 
της εφορίας θα είναι και φέτος οι εισοδη-
ματίες, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες και ιδιοκτήτες ατομικών εμπορικών 
επιχειρήσεων οι οποίοι θα συνεχίσουν να 
απολαμβάνουν το αφορολόγητο όριο ει-
σοδήματος των 10.500 ευρώ. 

Οι προθεσμίες υποβολής των νέων φο-
ρολογικών δηλώσεων αρχίζουν να «τρέ-
χουν» κανονικά από τις 3 Μαρτίου, αλλά το 
υπουργείο Οικονομικών είναι πολύ πιθα-
νόν να δώσει παράταση, αφού έχει καθυ-
στερήσει σημαντικά τόσο η αποστολή των 
φορολογικών εντύπων όσο και η έκδοση 
των διευκρινιστικών εγκυκλίων. 
Σύμφωνα με το βιβλιαράκι οδηγιών του 
υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογού-
μενοι κατά τη συμπλήρωση των φετινών 
φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να 
προσέξουν 32 σημεία που δημοσιεύο-
νται παρακάτω. Ιδιαίτερα, δε, θα πρέπει 
να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή σε δώ-
δεκα από αυτά (τα σημεία 15, 17, 18, 20, 
21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 και 31), γιατί από 
αυτά εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό αν 
θα πληρώσουν μεγαλύτερο ή μικρότερο 
φόρο. 

Τα 32 σημεία είναι:
1. Αν το 2008 είχατε εισόδημα κάτω από 
3.000 ευρώ δεν είστε υποχρεωμένοι να 
υποβάλετε φορολογική δήλωση. 
2. Φορολογούμενοι με εισόδημα αποκλει-
στικά από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 6.000 
ευρώ που δεν απέκτησαν περιουσιακά 
στοιχεία απαλλάσσονται από την υποβολή 
δήλωσης. 
3. Αν είστε παντρεμένοι, γράψτε υποχρε-
ωτικά και τα στοιχεία της συζύγου, ανε-
ξαρτήτως από το αν έχει εισοδήματα ή 
περιουσία, με την οποία υποβάλλετε κοινή 
δήλωση. 

4. Οταν η δήλωση υποβάλλεται από εκ-
πρόσωπο αναγράφονται και τα δικά του 
στοιχεία. 
5. Αν η σύζυγος δεν έχει αριθμό φορολο-
γικού μητρώου, αφήστε κενό το σχετικό 
τετραγωνίδιο (μη γράψετε αριθμό ταυτό-
τητας). 
6. Χωρισμένοι, ανύπαντροι, χήροι δεν ση-
μειώνουν την ένδειξη έγγαμος. 
7. Διαζευγμένοι υποβάλλουν ξεχωριστές 
δηλώσεις. 
8. Με χωριστή δήλωση δηλώνονται από 
τους κληρονόμους τα εισοδήματα που 
απέκτησε ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα 
μέχρι την ημερομηνία θανάτου. 
9. Η διεύθυνση επαγγέλματος θα συμπλη-
ρωθεί μόνο από όσους έχουν εισοδήματα 
από εμπορικές επιχειρήσεις ή από ελευθέ-
ρια επαγγέλματα. Οι μισθωτοί και οι συ-
νταξιούχοι δεν χρειάζεται να γράψουν τη 
διεύθυνση του επαγγέλματός τους. 
10. Αν είστε νέος φορολογούμενος και 
υποβάλλετε για πρώτη φορά φορολογική 
δήλωση, σημειώστε «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ» 
στους κωδικούς 327-328 του πίνακα 2 του 
Ε1. 
11. Αν μεταβλήθηκε η περιουσιακή σας κα-
τάσταση ή άλλα στοιχεία του εντύπου Ε9 
μην ξεχάσετε στον πίνακα 2 του εντύπου 
Ε1 να σημειώσετε «Χ» στη σχετική ένδειξη 
του κωδικού 617. 
12. Στο έντυπο Ε1 οι νέοι επιτηδευματίες 
δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώσουν 
τους κωδικούς 019-020, οι οποίοι θα ήταν 
απαραίτητοι εφόσον ίσχυε η διάταξη για 
την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου. 
13. Στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1, όπου 
δηλώνονται τα στοιχεία για τις κατοικίες 
στις οποίες διαμένουν οι φορολογούμενοι, 
η λέξη ΝΑΙ κάτω από την ένδειξη «μισθω-
μένη κατοικία» πρέπει να διαγραμμίζεται 
οπωσδήποτε όταν μισθώνεται κύρια κα-
τοικία ή δευτερεύουσα/ες κατοικία/ες, 
ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους. 
14. Αν μέσα στο 2008 κατεβάλλατε ενοίκιο 
κύριας κατοικίας ή ενοίκιο παιδιών που 
σπουδάζουν, αλλά δεν δικαιούστε την έκ-
πτωση που προβλέπει ο νόμος, το ποσό 
της δαπάνης πρέπει να το αναγράψετε 
στους κωδικούς 419-420 του πίνακα 6. 

15. Αν φιλοξενείστε, πρέπει να σημειώσε-
τε το ονοματεπώνυμο του προσώπου που 
σας φιλοξενεί, καθώς και τον ΑΦΜ του, 
ακριβώς κάτω από το ονοματεπώνυμο και 
όχι στους κωδικούς 801-803. 
16. Ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει με 
το ίδιο αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ 
για τους μισθωτούς και συνταξιούχους και 
10.500 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες 
φορολογουμένων (ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες, εμποροβιοτέχνες, εισοδηματίες, 
αγρότες). Οι συντελεστές φόρου μειώνο-
νται από 29% σε 27% για το κλιμάκιο ετη-
σίου εισοδήματος από τα 12.000 έως τα 
30.000 ευρώ και από 39% σε 37% για το 
κλιμάκιο ετησίου εισοδήματος από 30.000 
έως 75.000 ευρώ. 
17. Για τα μισθώματα κατοικιών που ει-
σπράχθηκαν το 2008 έχει καταργηθεί το 
τέλος χαρτοσήμου. 
18. Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδή-
ματος τα επιδόματα της τρίτεκνης μητέρας 
που χορηγήθηκαν από την 1η-1-2008. 
19. Οι καθαρές αμοιβές που απέκτησαν 
το 2008 οι πραγματογνώμονες, διαιτητές, 
εκκαθαριστές, ελεγκτές ΑΕ, εκτελεστές 
διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών, 
κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς, 
συγγραφείς και μουσουργοί και ιδιώτες για 
τη συμμετοχή τους σε συμβούλια και επι-
τροπές του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, 
σωματείων, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών, 
οργανισμών κ.λπ., πρέπει να αναγραφούν 
στους νέους κωδικούς 503-504 του πίνακα 
4Δ στη 2η σελίδα της φορολογικής δήλω-
σης. 
20. Αυξήθηκε από 10% σε 30% του συνολι-
κού φορολογούμενου εισοδήματος το όριο 
μέχρι το οποίο μπορεί να αναγνωρισθούν 
για έκπτωση οι πολιτιστικές χορηγίες χρη-
ματικών ποσών στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ, σε 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε 
μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου που επιδιώκουν πολιτιστικούς 
σκοπούς. 
21. Το 20% της δαπάνης που κατέβαλε ο 
φορολογούμενος το 2005 για την αγορά 
μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαί-
ων κεφαλαίων εσωτερικού εκπίπτει μέχρι 
ποσού 3.000 ευρώ από το εισόδημά του 

Πώs θα πληρώσετε λιγότερο φόρο
Τα SOS της νέας φορολογικής δήλωσης και πώς θα τη συμπληρώσετε 

συνέχεια στη σελίδα 5



λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 065 • 13 Φεβρουαρίου  2009 • σελίδα 5 •  

Φορολογικά | Οικονομικά

εφόσον διακράτησε τα μερίδια μέχρι 31-
12-2008. Το συνολικό ποσό αυτής της δα-
πάνης, αφού μειωθεί στο 20% και περιορι-
σθεί μέχρι το όριο των 3.000 ευρώ πρέπει 
να δηλωθεί στους νέους κωδικούς 067-068 
του πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης. 
22. Επισυνάψτε τα αποδεικτικά για τα προ-
στατευόμενα παιδιά όπως βεβαίωση σχο-
λής ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για να έχετε 
αυξημένο αφορολόγητο (12.000 ευρώ για 
ένα παιδί, 13.000 ευρώ για δύο και 21.000 
ευρώ για τρία, με προσαύξηση 1.000 ευρώ 
για κάθε ένα επιπλέον). 
23. Οι δαπάνες αναγνωρίζονται μόνο αν 
συνοδεύονται με αποδεικτικά. 
24. Τα έξοδα για την αγορά φαρμάκων δεν 
περιλαμβάνονται στις ιατρικές δαπάνες. 
25. Δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό 
του ενοικίου όσοι παίρνουν στεγαστικό 
επίδομα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή κα-
τοχή εξ ολοκλήρου σε οικία, με επιφάνεια 
τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης 
και η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με 
αυτή. 
26. Η διατροφή μέχρι ποσού 3.000 ευρώ 
που καταβάλλεται στην/στον σύζυγο εκπί-
πτει σε ποσοστό 20% από τον φόρο. 
27. Οι τόκοι (και το χρεολύσιο για επιφά-
νεια άνω των 120 τ.μ.) αποτελούν τεκμήριο 
και συνεπώς πρέπει να αναγράφεται το 
σχετικό ποσό και στον πίνακα 5 (κωδικοί 
727-728). 
28. Η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων περιορίζεται με την προσκόμιση 
στοιχείων από πώληση άλλου περιουσι-
ακού στοιχείου ή λήψη δωρεάς ή γονικής 
παροχής ή κερδών λαχείων ή υπόλοιπα ει-
σοδημάτων προηγούμενων ετών.
Οι δαπάνες που μειώνουν τον φόρο
31. Τα ασφάλιστρα, οι δαπάνες σε κέντρα 
διασκέδασης, γυμναστήρια, κομμωτήρια, 
τα νοσήλια, τα δίδακτρα και το ενοίκιο κύ-
ριας κατοικίας αποτελούν ορισμένα από τα 
«όπλα» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οι φορολογούμενοι για να περιορίσουν ή 
και να μηδενίσουν τη φορολογική τους 
επιβάρυνση. Ειδικότερα η εφορία αναγνω-
ρίζει τις εξής δαπάνες: 
Το 20% των ιατρικών δαπανών και μέχρι 
6.000 ευρώ εκπίπτει από τον φόρο.
Εκπτωση φόρου 20% και έως 240 ευρώ 

ισχύει για τη δαπάνη ενοικίου κύριας κα-
τοικίας ή των φοιτητών που σπουδάζουν 
σε άλλη πόλη και για τα δίδακτρα σε φρο-
ντιστήρια. 
Δίδακτρα σε φροντιστήρια τα οποία ανα-
γράφονται ξεχωριστά για κάθε παιδί. 
Εκπίπτει από το εισόδημα δαπάνη μέχρι 
1.200 ευρώ για ασφάλιστρα ζωής. 
Εκπτωση έως 700 ευρώ από το εισόδημα 
για δαπάνη εγκατάστασης φυσικού αερίου 
και για την αγορά συστημάτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Από το εισόδημα αφαιρείται το 40% και 
έως 8.000 ευρώ (και για τους δύο συζύ-
γους) των δαπανών που καταβλήθηκαν σε 
κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, ταβέρ-
νες, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, κομ-
μωτήρια κ.λπ. καθώς και σε υδραυλικούς, 
ηλεκτρολόγους και λοιπούς επαγγελματίες 
για επισκευές και συντηρήσεις οικοδομών. 
Εκπίπτει από το εισόδημα το σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών. 
Οι τόκοι και οι τόκοι υπερημερίας στεγα-
στικών δανείων πρώτης κατοικίας, αν και 
μειώνουν το εισόδημα ή τον φόρο απο-
τελούν τεκμήριο και αναγράφονται στον 
πίνακα 5.
Εκείνοι που δεν θα συγκεντρώσουν τις 
αποδείξεις για τις παραπάνω δαπάνες δεν 
θα επωφεληθούν από τις εκπτώσεις και 
επομένως θα πληρώσουν περισσότερους 
φόρους. 
32. Αν από την εκκαθάριση της δήλωσης 
προκύψει επιστροφή φόρου, θα εισπρα-
χθεί είτε με απευθείας κατάθεση του πο-
σού στον τραπεζικό σας λογαριασμό (εφό-
σον τον έχετε αναγράψει στο Ε1) είτε με 
τραπεζική επιταγή.
Τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο, δηλαδή πλη-
ρωμή πρόσθετου φόρου, εξοφλείται είτε 
εφάπαξ είτε σε δόσεις (τρεις διμηνιαίες 
δόσεις αν η εκκαθάριση γίνει μέχρι και τον 
Ιούλιο, σε δύο αν γίνει Αύγουστο ή Σεπτέμ-
βριο και σε μία δόση από τον Οκτώβριο 
και μετά). Εκπτωση φόρου 1,5% ισχύει 
για την ηλεκτρονική δήλωση και μέχρι το 
ποσό των 118 ευρώ.

Τα τεκμήρια διαβίωσης
29. Καμία αλλαγή δεν επήλθε στο σύστη-

μα τεκμηρίων διαβίωσης. Οπως δήλωσε ο 
υπουργός Οικονομίας τα νέα τεκμήρια που 
σχεδιάζονται θα εφαρμοστούν για τα εισο-
δήματα του 2009 τα οποία θα δηλωθούν 
την άνοιξη του 2010. Ετσι τα τεκμήρια δια-
βίωσης και φέτος αφορούν όσους: 
Κατοικούν σε κύρια κατοικία πάνω από 200 
τ.μ. η οποία είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη. 
Διαθέτουν δευτερεύουσα ή μισθωμένη κα-
τοικία πάνω από 150 τ.μ.
Εχουν αυτοκίνητο που η εργοστασιακή 
αξία του υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ. 
Είναι ιδιοκτήτες σκάφους αναψυχής με 
προσωπικό ή μήκους άνω των 10 μέτρων.
Διαθέτουν αεροσκάφος ή ελικόπτερο. 
Εχουν στην κατοικία τους ή στο εξοχικό 
τους εσωτερική ή εξωτερική πισίνα.
Οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν 
μικρότερα εισοδήματα από την τεκμαρτή 
δαπάνη που προκύπτει για τα παραπά-
νω περιουσιακά στοιχεία, θα πληρώσουν 
φόρο που αναλογεί στα τεκμαρτά εισοδή-
ματα και όχι στα δηλωθέντα. 

Το «πόθεν έσχες»

30. Σε έλεγχο του «πόθεν έσχες» υπάγονται 
όσοι: Αγοράζουν ακίνητα εκτός από πρώτη 
κατοικία μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα.
Ανεγείρουν οικοδομές εκτός από πρώτη 
κατοικία μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα.
Κατασκευάζουν πισίνες.
Αγοράζουν αυτοκίνητα ανεξάρτητα από 
κυβισμό. Εξαιρούνται τα ειδικά διασκευα-
σμένα για ανάπηρους.
Αγοράζουν μοτοσικλέτες ανεξάρτητα από 
κυβισμό. 
Αγοράζουν σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα, 
ανεμόπτερα.
Αγοράζουν κινητά πράγματα αξίας άνω 
των 5.000 ευρώ.
Κάνουν δωρεές, γονικές παροχές ή χορη-
γίες χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ 
με εξαίρεση αυτές προς το δημόσιο.
Χορηγούν δάνεια σε ιδιώτες.
Εξοφλούν δάνεια ή πιστώσεις.
Επισημαίνεται ότι όσοι δεν μπορούν με τα 
εισοδήματά τους να δικαιολογήσουν την 
απόκτηση των προαναφερόμενων περι-
ουσιακών στοιχείων θα υποχρεωθούν να 
πληρώσουν περισσότερους φόρους.

Πώs θα πληρώσετε λιγότερο φόρο
Τα SOS της νέας φορολογικής δήλωσης και πώς θα τη συμπληρώσετε 

EΘΝΟΣ 13/2/2009
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Η πρακτική των υπερτι-

μολογήσεων-υποτιμο-

λογήσεων αποδίδεται 

στη διεθνή βιβλιογραφία με τον 

όρο transfer pricing. Η έννοια του 

transfer pricing συνίσταται στον 

καθαρισμό πλασματικών τιμών 

συναλλαγών κατά τη διεξαγωγή 

εμπορίου ή κατά την παροχή υπη-

ρεσιών, στο πλαίσιο ενός ομίλου 

επιχειρήσεων. Ειδικότερα, προ-

κύπτει, όταν κατά τη διεξαγωγή 

εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων του 

ιδίου ομίλου, οι τιμές των ανταλ-

λασσόμενων προϊόντων ή υπηρε-

σιών αποκλίνουν από αυτές που 

θα ίσχυαν στην ελεύθερη αγορά, 

εάν οι συναλλαγές πραγματοποι-

ούνταν μεταξύ ανεξάρτητων επι-

χειρήσεων. Η πρακτική των υπερ-

τιμολογήσεων-υποτιμολογήσεων 

αποσκοπεί στη συρρίκνωση της 

συνολικής διεθνώς φορολογικής 

επιβάρυνσης του ομίλου. Επιτυγ-

χάνεται με τη μεταφορά της φορο-

λογητέας βάσης από το κράτος με 

υψηλότερο συντελεστή εταιρικού 

φόρου σε εκείνο με χαμηλότερο, 

μέσω του καθορισμού πλασματι-

κών υπέρ- ή υποτιμημένων ενδοο-

μιλικών χρεώσεων, κατά τη διενέρ-

γεια των μεταξύ τους εμπορικών 

συναλλαγών.

Το ζήτημα του transfer pricing 

διαχρονικά απασχολεί τις φορο-

λογικές αρχές ανά τον πλανήτη, 

καθώς έχει ως συνέπεια τη συρρί-

κνωση των φορολογικών εσόδων. 

Πρόσφατα, με τις διατάξεις του 

άρθρου 26 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 

Α΄ 258/18.12.2008) καθιερώθηκαν 

στην εθνική έννομη τάξη κανόνες 

που προβλέπουν την τεκμηρίωση 

των τιμών που χρεώνονται κατά 

τη διεξαγωγή εμπορίου ή κατά 

την παροχή υπηρεσιών μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο 

πλαίσια ενός ομίλου. Περαιτέρω, 

με την απόφαση υπ’ αριθμόν Α2-

8092 (ΦΕΚ Β΄ 2709/31.12.2008) του 

υπ. Ανάπτυξης δόθηκαν διευκρινή-

σεις σχετικά με το νέο κανονιστικό 

πλαίσιο.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο 

να σημειωθούν δύο παρατηρή-

σεις• πρώτον, οι νέες ρυθμίσεις κα-

ταλαμβάνουν και τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές που πραγματοποιήθη-

καν κατά τη διάρκεια της διαχειρι-

στικής χρήσης 2008 και δεύτερον, 

οι σχετικές με υπερτιμολογήσεις-

υποτιμολογήσεις διατάξεις του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

παραμένουν σε ισχύ και τυγχάνουν 

παράλληλης εφαρμογής.

Υπαγόμενες επιχειρήσεις

Η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει τις 

εταιρείες οποιουδήποτε τύπου 

και μορφής (συμπεριλαμβανομέ-

νων και των μονίμων εγκαταστά-

σεων αλλοδαπών επιχειρήσεων) 

που λειτουργούν στην Ελλάδα, για 

τις συναλλαγές τους με εταιρείες 

που είναι συνδεδεμένες κατά την 

έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 

2190/1920 (ενδοομιλικές συναλ-

λαγές).

Για την εφαρμογή του Κ.Ν. 

2190/1920 συνδεδεμένες επιχει-

ρήσεις είναι Οι επιχειρήσεις εκείνες 

μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση 

μητρικής επιχείρησης προς θυγα-

τρική. Σχέση μητρικής επιχείρησης 

προς θυγατρική υπάρχει όταν μία 

επιχείρηση (μητρική):

α. Ή έχει την πλειοψηφία του κεφα-

λαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου 

μιας άλλης (θυγατρικής) επιχεί-

ρησης, έστω και αν η πλειοψηφία 

αυτή σχηματίζεται ύστερα από συ-

νυπολογισμό των τίτλων και δικαι-

ωμάτων που κατέχονται από τρί-

τους για λογαριασμό της μητρικής 

επιχείρησης.

β. Ή ελέγχει την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης 

(θυγατρικής) επιχείρησης ύστερα 

από συμφωνία με άλλους μετόχους 

ή εταίρους της επιχείρησης αυτής.

γ. Ή συμμετέχει στο κεφάλαιο 

μιας άλλης επιχείρησης και έχει 

το δικαίωμα είτε άμεσα είτε μέσω 

τρίτων να διορίζει ή να παύει την 

πλειοψηφία των μελών των οργά-

νων διοίκησης της επιχείρησης αυ-

τής (θυγατρικής).

* Tax Consultant της Grant 

Thornton

Κανόνες αποφυγής ενδοομιλικών υπερτιμολογήσεων - 
υποτιμολογήσεων 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12/2/2009


