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.:: επιγραμματικά::.
- Τροποποίηση των άρ. 15Α και
16 του Κανονισμού Ι.Κ.Α. περί των
καταληκτικών ημερομηνιών για
υποβολή της Α.Π.Δ. όπως ισχύουν
από 1/1/2010 βάσει της απόφασης Φ11321/12352/1071/ΦΕΚ τ.Β’
1277/29-06-2009 με ανάλογη διαμόρφωση του άρθρου 35 του υπό
κατάθεση νομοσχεδίου του Υπουργείου σας
- Αυστηρότερες οι διατάξεις για
ένταξη στο άρθρο 99
- Τι ισχύει για φοροαπαλλαγές, εκπτώσεις και μείωση φόρου
- Τι αλλάζει στις φετινές φορολογικές δηλώσεις
- Διευκολύνσεις για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
∆ιεξαγωγή επιµορφωτικών σεµιναρίων
Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, στην Καβάλα στο αµφιθέατρο του
Τ.Ε.Ι. Καβάλας και ώρα έναρξης 9π.µ.

Ενότητα θεµατολογίας σεµιναρίου: Φορολογία
εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων.
Εισηγητής: Γιώργος ∆. Χριστόπουλος. Φοροτεχνικός
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

µε συγγραφική και διδακτική εµπειρία.

Όποιος συνάδελφος
έχει κάποια πρόταση
για την καλύτερη εικόνα
του Newsletter μπορεί
να επικοινωνήσει με τον
Κωνσταντινίδη
στο εξής email:
konidisk@otenet.gr
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2010 και 2011
2010-2011: η διετία των µεγάλων φορολογικών αλλαγών

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 143 • 26 Μαρτίου 2012 • σελίδα 2 •

Φορολογικά | Οικονομικά
Αρ.Πρωτ.9866/16-03-2012
Εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων.
Αρ.Πρωτ.5007484/20-02-2012
Άσκηση του επαγγέλματος του
εκτελωνιστή.
Απόφαση 10853/07-03-2012
Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.
3908/2011 για το έτος 2012.
Απόφαση 10851/07-03-2012
Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της
φορολογικής απαλλαγής για την
ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης,
της περιφερειακής συνοχής, των
μεγάλων επενδυτικών σχεδίων,
της επιχειρηματικότητας των νέων
και της συνέργειας και της δικτύωσης του Ν. 3908/2011 για το έτος
2012.
Απόφαση 3205/10-02-2012
Καθορισμός ωρών εισόδου του
κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Απόφαση 719/28-02-2012
Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων του
Σ.Δ.Ο.Ε. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών.
Απόφαση 3383/12-03-2012
Παροχή οδηγιών για ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων
ΙΔΑΧ που τίθενται σε εργασιακή
εφεδρεία.

Τροποποίηση των άρ. 15Α και 16 του Κανονισμού Ι.Κ.Α.
περί των καταληκτικών ημερομηνιών για υποβολή της
Α.Π.Δ. όπως ισχύουν από 1/1/2010 βάσει της απόφασης
Φ11321/12352/1071/ΦΕΚ τ.Β’ 1277/29-06-2009 με ανάλογη
διαμόρφωση του άρθρου 35 του υπό κατάθεση
νομοσχεδίου του Υπουργείου σας
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
δώ και δύο χρόνια αιτούμεθα, και ανά τρίμηνο, σταθερά την τροποποίηση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής της Α.Π.Δ. που ορίσθηκαν με την ως άνω Υ.Α. και τον καθορισμό ως καταληκτικής ημερομηνίας για την Α.Π.Δ. την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα.
Και αυτό γιατί με τον ισχύοντα κανονισμό ορίζονται καταληκτικές ημερομηνίες ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ για ημέρες συνήθους αργίας (ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ) ή επισήμων
ΑΡΓΙΩΝ.
Αυτό το «πρωτοφανές» συμβαίνει μόνον με τις καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής της Α.Π.Δ. καθώς ακόμη και το Υπουργείο Οικονομικών έχει προσαρμόσει τις καταληκτικές ημερομηνίες της υποβολής στο Taxis σε αυτές των εργασίμων ημερών.
Και χθες διαβάσαμε έκπληκτοι ότι στο υπο κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου σας και συγκεκριμένα στο άρθρο 35 (Υποβολή ΑΠΔ) προτείνεται όχι μόνον η μηνιαία υποβολή της Α.Π.Δ.
αλλά και η διατήρηση της ίδιας μεθόδου καθορισμού των καταληκτικών ημερομηνιών .
Όλοι εμείς λοιπόν που αποτελούμε τους «χειριστές» του ΙΚΑΝΕΤ δηλώνουμε προκαταβολικά
την αδυναμία μας αλλά και την άρνησή μας να υπηρετήσουμε την λογική της εξόντωσης της
ανθρώπινης φύσης μας και της μετατροπής μας σε απρόσωπες επεκτάσεις υπολογιστικών μηχανών.
Λέμε ΝΑΙ στην έγκαιρη διασταύρωση των πληροφοριών ως προς την συνέπεια καταβολής
των ασφαλιστικών εισφορών, αν και ο μήνας είναι υπερβολικός , καθώς οι επιχειρηματίες, εν
μέσω της κρίσης, «παραβλέπουν» την υποχρεώσή τους να μας δώσουν έγκαιρα τα ασφαλιστικά ημερομίσθια των εργαζομένων τους καθώς ούτως ή άλλως δεν καταβάλλουν το σύνολο
των αμοιβών ή αδυνατούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές .
Όμως λέμε ΟΧΙ στην φυσική εξόντωσή μας λόγω της, πρόδηλης, αδυναμίας του μηχανογραφικού συστήματος του IKANET να υποστηρίξει την ταυτόχρονη υποβολή όλων των Α.Π.Δ. τις
τελευταίες ημέρες του μήνα.
Προτείνουμε την διατήρηση της τρίμηνης υποβολής και στην χειρότερη περίπτωση την θέσπιση της δίμηνης ενώ σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε τον καθορισμό σαν καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την λήξη του τριμήνου ή το λιγότερο
του διμήνου.
Τον τρόπο της διεκδίκησης του αιτήματός μας για αλλαγή των καταληκτικών ημερομηνιών
είναι ανάγκη να μην τον αναλογισθούμε σήμερα και να επικρατήσει η κοινή λογική και να συνεχισθεί η καλή, όπως έως σήμερα, συνεργασία του Υπουργείου και της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. με
τον Κλάδο μας καθώς μόνον έτσι το Ι.Κ.Α. μπορεί να υλοποιήσει αυτά που σχεδιάζονται.
Είτε το παραδέχονται οι συντάκτες του νομοσχεδίου είτε όχι η υλοποίηση όλων των διατάξεων
που αφορούν σύντμιση περιόδων υποβολής Α.Π.Δ. μπορεί να γίνει μόνον με την συνεργασία
του I.K.A. με τον Κλάδο μας, που με τεράστιο οικονομικό κόστος έχει στηρίξει την μηχανογράφηση του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. την προηγούμενη 10ετία αλλά πλέον οι οικονομικές συνθήκες μας
έκαναν «αδύναμους» στο να ακολουθούμε κάθε εφάνταστο διοικητικό σχεδιασμό.
Όχι απλά χωρίς κανένα οικονομικό κίνητρο αλλά και με αντικίνητρα που μας οδηγούν να διανυκτερεύουμε στα γραφεία μας και να είμαστε, ελέγξτε τα στατιστικά δεδομένα, οι «καλύτεροι
πελάτες» των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας που «δεν» παρέχει πλέον ο Ο.Α.Ε.Ε. , καθώς οι
καρδιολόγοι, σε όλη την Ελλάδα, εισπράττουν 10€ κάθε μήνα για την έκδοση συνταγής για τα
χαπάκια πίεσης που σχεδόν όλοι - με προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη - λαμβάνουμε καθημερινά.
Εκ μέρους όλων ευχαριστούμε για τον εξορθολογισμό των προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης
υποβολής της Α.Π.Δ. (που προβλέπει το νομοσχέδιο) αν και πρέπει να είναι μια τυπική διαδικασία η «εμπρόθεσμη» υποβολή της και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα διαβάσουμε την σχετική
τροποποίηση στο άρθρο 35 του νομοσχεδίου με τίτλο : «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της
οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 ......... και άλλες διατάξεις».

Ε

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Πανίδης Αβραάμ
Πατέλης Γ. Νικόλαος
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Απόφαση 5049/12-03-2012
Γνωστοποίηση
ρυθμίσεων
των άρθρων 21-25 και 28 του
Ν.4038/2012.

Αυστηρότερες οι διατάξεις για ένταξη
στο άρθρο 99

ΠΟΛ.1064/9.3.2012

νατροπή στις διατάξεις του περίφημου άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή και περιλαμβάνει διατάξεις για μεγαλύτερη προστασία των διεκδικήσεων των εργαζομένων...
περιορισμό του διαθέσιμου χρόνου για τη σύναψη συμφωνίας του οφειλέτη με τους
πιστωτές του και διατήρηση της ποινικής δίωξης μέχρι να ξεκινήσει το πρόγραμμα
εξυγίανσης της επιχείρησης

Κοινοποίηση της με αριθ. 505/2011
γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΠΟΛ.1039/13.2.2012
Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην
αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ.
και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά των
εκκρεμών υποθέσεών τους στις
Δ.Ο.Υ.
Κ.Υ.Α.
αριθμ.
οικ.3.479/28.2.2012

2.4251/

Τροποποίηση της με αριθμό
0.18808/οικ.3.3073/2010
(ΦΕΚ
1659/β) κοινής απόφασης των
υπουργών οικονομικών, οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και
ναυτιλίας και εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης για τη διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων
μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20−49 άτομα, εντός της
οικονομικής κρίσης (πρόσκληση
γ’), όπως τροποποιήθηκε με την
με αριθμό 1.4773/οικ. 3.869/2011
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 539/Β)
ΠΟΛ. 1073/2012 Κοινοποίηση της
αριθ.
2/61546/0020/15-9-2011
Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα
κατάταξης εσόδων & εξόδων του
κρατικού προϋπολογισμού» και
παροχή διευκρινίσεων αναφορικά
με τη βεβαίωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων
51 και 52 του Ν. 3691/2008, όπως
ισχύει, προστίμων.

Α

Ένα πρόβλημα του ισχύοντος νόμου είναι ότι δίνει στον οφειλέτη τη δυνατότητα να
προσφύγει κατ'Α επανάληψη στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Με τη νέα διάταξη περιορίζεται η δυνατότητα επικύρωσης νεότερης συμφωνίας εξυγίανσης, αν
δεν έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από την επικύρωση της πρώτης.
Προβλέπονται όμως και αλλαγές όπως οι εξής:
• Στη συζήτηση για την επικύρωση της συμφωνίας ακούγεται και εκπρόσωπος των
εργαζομένων. Εύλογο όμως είναι να καθίσταται δυνατή η παρουσία εκπροσώπου
των εργαζομένων και κατά τη συζήτηση της αίτησης για έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.
• Περιορίζεται ο διαθέσιμος χρόνος για τη σύναψη συμφωνίας του οφειλέτη με τους
πιστωτές του. Ενώ δηλαδή η προθεσμία για τη σύναψη συμφωνίας (και την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης) είναι κατά την ισχύουσα διάταξη 4 μήνες, μπορεί δε να
παραταθεί ακόμη για έναν ή και για 3 ακόμη μήνες, προτείνεται η συντόμευση των
προθεσμιών σε δύο μήνες με δυνατότητα εφάπαξ μηνιαίας παράτασης.
• Δυνατότητα δικαστικής ανάκλησης της απόφασης που άνοιξε τη διαδικασία, αν ο
μεσολαβητής διαπιστώσει (και ενημερώσει περί αυτού το δικαστήριο) ότι η συμφωνία είναι ανέφικτη ή ότι ο οφειλέτης εγκαταλείπει την προσπάθεια εξυγίανσης. Αν δεν
υπάρχει μεσολαβητής ή ο μεσολαβητής παραλείπει να ενημερώσει το δικαστήριο,
σε υποβολή σχετικής αίτησης για ανάκληση μπορεί να προβεί οποιοσδήποτε πιστωτής.
• Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας
μέχρι να επικυρωθεί ή να απορριφθεί το σχέδιο εξυγίανσης.
• Αυτόματη εξαίρεση των απαιτήσεων των μισθών των εργαζομένων από τη διατασσόμενη αναστολή, εκτός αν ο δικαστής αποφασίσει διαφορετικά (υπέρ της αναστολής δηλαδή και των απαιτήσεων αυτών) λόγω σπουδαίου λόγου και για ορισμένο
χρόνο, που πρέπει να αναφέρονται ειδικά και αιτιολογημένα στην απόφαση. Θα
αναστέλλεται η ποινική διαδικασία και μόνο η απόλυτη υλοποίηση της συμφωνίας
εξυγίανσης να οδηγεί σε εξάλειψη του αξιόποινου.
Οι τροποποιήσεις που εισάγονται στον Πτωχευτικό Κώδικα με το παρόν νομοσχέδιο
καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες.
ΠΗΓΗ: express.gr
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Τι ισχύει για φοροαπαλλαγές, εκπτώσεις και μείωση φόρου

Σ

το μέτωπο των φοροαπαλλαγών οι
εκπτώσεις είναι πλέον μόνο από τον
φόρο και όχι από το εισόδημα. Σε σχέση με πέρυσι περιορίζονται στο μισό και αντί
για 20% εκπίπτει από τον φόρο το 10%...
ενώ καταργήθηκε η έκπτωση φόρου για τα
δικηγορικά έξοδα. Οι αποδείξεις από τους
δικηγόρους μετράνε στις αποδείξεις που
απαιτούνται για το αφορολόγητο όριο. Η
περικοπή των φοροαπαλλαγών σε συνδυασμό με το μειωμένο αφορολόγητο όριο και
τη νέα φορολογική κλίμακα αυξάνει ακόμη
περισσότερο τη φορολογική επιβάρυνση για
όλους τους φορολογουμένους.
Οι δαπάνες που αναγνωρίζει πλέον η Εφορία
είναι οι εξής:
Εξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης: Αφαιρείται από τον φόρο το 10% των
δαπανών, με το ποσό της μείωσης να μην
μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ.
Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται:
• Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς
όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που
καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
• Η δαπάνη για φυσιοθεραπεία και λουτροθεραπεία, καθώς και για λογοθεραπεία και για
επισκέψεις σε ψυχολόγο, για την αποκατάσταση της υγείας ύστερα από σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Ειδικά για
την αναγνώριση της δαπάνης που καταβάλλεται σε ψυχολόγο και λογοθεραπευτή, εκτός
από τη γνωμάτευση του γιατρού απαιτείται
και βεβαίωση του γιατρού ότι έλαβε υπόψη
του τα πορίσματα του ψυχολόγου ή του λογοθεραπευτή για την παροχή των τελικών
υπηρεσιών του.
• Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε
νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα
για φαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε αυτά,
καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για
διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.
• Οι δαπάνες σε νοσοκόμο, η δαπάνη για την
αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη κ.λπ., η δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη των τέκνων που πάσχουν από
ανίατο νόσημα και το 50% της δαπάνης που
καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης
ηλικιωμένων.

• Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλατε για τα τέκνα σας που
δεν συγκατοικούν μαζί σας, αλλά με τον άλλο
γονέα τους, τον οποίο και βαρύνουν, λόγω
του ότι βρίσκεστε σε διάζευξη με αυτόν.
Τα δικαιολογητικά
Για να αναγνωριστεί η δαπάνη για ιατρικά
έξοδα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν:
• Για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, διπλότυπη απόδειξη του ιατρού.
• Για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές, διπλότυπη απόδειξη της κλινικής από την οποία να
προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας,
καθώς και βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για τον χρόνο νοσηλείας και το ποσό των
εξόδων αναλυτικά κατ' είδος εξόδου.
• Για νοσήλια σε κρατικά κ.λπ. νοσηλευτικά
ιδρύματα, διπλότυπη απόδειξη είσπραξης
του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία
να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή του
νοσηλευτικού ιδρύματος για τον χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά
κατ' είδος εξόδου. Δεν είναι απαραίτητη η
υποβολή των πιο πάνω βεβαιώσεων, αν τα
στοιχεία αυτών αναγράφονται στις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων.
• Για την απόδειξη της δαπάνης για απασχόληση νοσοκόμου απαιτείται βεβαίωση
θεράποντος ιατρού για τη νόσο από την
οποία πάσχει ο ασθενής, τη διάρκειά της
και την ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου
και απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το
πρόσωπο που προσέφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρονται
το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή
ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας του και
η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών
του, νόμιμα υπογεγραμμένη. Στην αμοιβή
δεν περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.
• Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ηλικιωμένων και προσώπων με κινητική
αναπηρία σε επιχειρήσεις που εδρεύουν
στην Ελλάδα, απαιτούνται διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση του
διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της
επιχείρησης για τον χρόνο περίθαλψης και
για το ποσό της δαπάνης αναλυτικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 051-052 του εντύπου Ε1
θα γράψετε το 50% της δαπάνης που κατα-

βάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.
• Για την απόδειξη δαπάνης για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώμα του ασθενούς
και αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά, αν η δαπάνη αυτή αποτελεί μέρος των
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν
για την περίπτωση αυτή. Αν η προμήθεια των
οργάνων γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο,
απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης.
• Ειδικά σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρηκοΐας απαιτείται και βεβαίωση γιατρού.
• Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ανάπηρων ή πασχόντων από ανίατο νόσημα τέκνων απαιτείται διπλότυπη απόδειξη
είσπραξης και βεβαίωση του διευθυντή της
σχολής ή του θεραπευτηρίου για τον ακριβή
χρόνο φοίτησης ή περίθαλψης, για το ποσό
της δαπάνης αναλυτικά, καθώς και για την
πάθηση του τέκνου.
Ασφαλιστικές εισφορές: Ποσοστό 10% της
δαπάνης αφαιρείται από τον φόρο. Η δαπάνη αφορά το ποσό των υποχρεωτικών από
τον νόμο εισφορών που καταβλήθηκαν μέσα
στο 2011 σε ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ κ.λπ.),
καθώς και το ποσό των εισφορών που καταβλήθηκαν στις περιπτώσεις προαιρετικής
ασφάλισης σε Ταμεία που έχουν συσταθεί με
νόμο. Δεν γράφονται οι εισφορές που παρακράτησαν οι εργοδότες από τους μισθωτούς
και έχουν αφαιρεθεί από τις αποδοχές τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασφαλιστικές εισφορές εμπόρων ή ελεύθερων επαγγελματιών δεν περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές τους δαπάνες. Για την απόδειξη της δαπάνης αυτής
πρέπει να συνυποβληθεί βεβαίωση ή απόδειξη του οικείου ασφαλιστικού ταμείου.
Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων: Αφαιρείται από τον
φόρο το 10% της δωρεάς που γίνεται στα
κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα
και στα νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και
επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για την απόδειξη της δωρεάς των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων
αυτοκινήτων απαιτείται η υποβολή α) βεβαίωσης του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η
δωρεά και β) αντίγραφου του πρωτοκόλλου
παράδοσης παραλαβής. Το 10% του ποσού
της αξίας των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί
από τον φόρο σας.
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Τι ισχύει για φοροαπαλλαγές, εκπτώσεις και μείωση φόρου
Ενοίκιο για κύρια κατοικία και για τέκνα που
σπουδάζουν: Εκπτωση φόρου 10% του ενοικίου με το ποσό της κάθε δαπάνης να μην
μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ. Δηλαδή
ανώτερη έκπτωση φόρου έως 100 ευρώ. Η
ίδια έκπτωση ισχύει για το ενοίκιο που καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για τα
παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη.
Σημειώστε ότι: Δεν δικαιούνται την έκπτωση
αυτή όσοι:
• παίρνουν στεγαστικό επίδομα
• όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα
που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα
ή κατοχή εξ ολοκλήρου σε οικία με επιφάνεια
τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης
κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο
νομό με τη μισθωμένη.
Η έκπτωση λόγω καταβολής μισθωμάτων
αναγνωρίζεται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον αριθμό φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή. Αν
πρόκειται για εκμισθωτές που δεν κατοικούν
ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου
του πληρεξούσιου ή νόμιμου εκπροσώπου
τους. Για τους ανήλικους εκμισθωτές που δεν
έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, αναγράφεται το αντίστοιχο στοιχείο του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.
Σε περίπτωση που καταβάλατε μέσα στο
2011 ενοίκιο κύριας κατοικίας σε περισσότερους εκμισθωτές-συνιδιοκτήτες του ακινήτου, εφόσον αυτοί είναι μέχρι τρεις, στην
κάθε σειρά θα γράψετε τα στοιχεία του καθενός και το ποσό ενοικίου που τους αναλογεί.
Το ποσό της κάθε δαπάνης υπολογίζεται
αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και
μειώνει τον φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή
εκπρόθεσμη) και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος
του καθενός που φορολογείται με τις γενικές
διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση ή συμπληρωματική μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας.
Για τον υπολογισμό των ποσών απαιτείται
απόδειξη της καταβολής του ενοικίου ως
εξής:
• Υποβολή αποδείξεων για το συνολικό ποσό

του ενοικίου ή σε περίπτωση απώλειας μίας ή
περισσοτέρων των υπολοίπων.
• Αντί των παραπάνω οικείων αποδείξεων, υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.
1599/1986 από την οποία να προκύπτουν
το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε, το
μηνιαίο ποσό, τους μήνες που αφορά, ως και
τα στοιχεία των δικαιούχων. Ομοια υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση
που συνυποβάλλονται με την οικεία δήλωση
απλά φωτοαντίγραφα των αποδείξεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα γραφτεί ο ΑΦΜ της
συζύγου. Αν μέσα στο 2011 καταβάλατε
ενοίκιο κύριας κατοικίας ή ενοίκιο παιδιών
που σπουδάζουν, όμως δεν δικαιούστε την
έκπτωση, το ποσό της δαπάνης θα πρέπει
να αναγραφεί στους κωδικούς 419-420 του
πίνακα 6 του εντύπου Ε1.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Εκπίπτει η ενεργειακή αναβάθμιση
Εκπίπτει από τον φόρο το 10% της δαπάνης
για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου. Το
ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό
των 3.000 ευρώ, κατά συνέπεια μέγιστη μείωση φόρου 300 ευρώ.
Αφορά δαπάνη που καταβλήθηκε το 2011
για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον
- Αειφόρος Ανάπτυξη», ή και για επεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που θα
προκύψουν ύστερα από ενεργειακή επιθεώρηση και αφορούν:
• Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου
για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για
νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
• Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε
φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.
• Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού
κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας.
• Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες

Πηγές Ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης - θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών.
• Τη θερμομόνωση με τοποθέτηση διπλών
θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων/κουφωμάτων και τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος ή/και
στην οροφή (δώμα ή στέγη).
• Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής
επιθεώρησης.
Ενοίκια
Δεν δικαιούνται έκπτωση όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα και όσοι κατέχουν κατοικία
με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με τη μισθωμένη στον ίδιο νομό
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Ελάφρυνση για ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια
Εκπτωση φόρου 10%, με το ποσό της κάθε
δαπάνης να μην μπορεί να υπερβεί τα 1.000
ευρώ. Δηλαδή ανώτερη έκπτωση φόρου 100
ευρώ.
Η έκπτωση αφορά τα έξοδα που κάνει ο
φορολογούμενος για κάθε παιδί που το βαρύνει ή για τον ίδιο για παράδοση κατ' οίκον
ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια
οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών. Επίσης
περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παράδοση
μαθημάτων κ.λπ. που καταβάλλεται ετησίως
από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, για
κάθε παιδί στην περίπτωση που δεν συνοικούν μαζί του.
Το ποσό της κάθε δαπάνης υπολογίζεται
αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει τον φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί
στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) και μερίζεται μεταξύ των συζύγων
ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του
καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική
δήλωση ή τη συμπληρωματική μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας.
Διατροφή από τον έναν σύζυγο στον άλλον
σύζυγο. Αφορά διατροφή που επιδικάστηκε
ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη. Εκπτωση φόρου 10% της δαπάνης, με το
ποσό της μείωσης του φόρου να μην μπορεί
να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.
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Τι αλλάζει στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Ε

ξτρα φόρους επιφυλάσσει για εκατομμύρια φορολογούμενους το
φετινό ραντεβού με την Εφορία. Η
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
μπορεί να εκπνέει στις 15 Ιουνίου...
αλλά ήδη εκατομμύρια φορολογούμενοι
ζουν με τον εφιάλτη της εκκαθάρισης,
καθώς οι φόροι που θα προκύψουν αναμένονται δυσβάσταχτοι. Το αφορολόγητο όριο από τα 12.000 ευρώ που ίσχυε
για τα εισοδήματα του 2010 μειώθηκε
στα 5.000 ευρώ για τα εισοδήματα του
2011, οι φοροαπαλλαγές περιορίστηκαν στο ελάχιστο, οι επιστροφές φόρου
με τη συλλογή αποδείξεων κόπηκαν με
το μαχαίρι, αλλά διατηρήθηκε η ποινή
του έξτρα φόρου στην περίπτωση που
λείπουν αποδείξεις. Μόνο από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000
ευρώ για το 2011 και την εφαρμογή της
νέας φορολογικής κλίμακας προκύπτουν
τα εξής:

• Φορολογούμενοι χωρίς παιδιά και εισοδήματα μεγαλύτερα από 5.000 και μέχρι
12.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν
για πρώτη φορά ετήσιο φόρο εισοδήματος από 50 έως και 700 ευρώ. Εάν έχουν
ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000
ευρώ θα χρεωθούν με επιπλέον φόρους
από 700 έως 900 ευρώ.
• Οσοι βαρύνονται με ένα ή δύο παιδιά
και έχουν εισοδήματα πάνω από 7.000
και μέχρι 32.000 ευρώ θα κληθούν να
καταβάλουν φόρους αυξημένους 100
έως και 1.040 ευρώ.
Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις
Οι φορολογούμενοι με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 15.000 έως
32.000 ευρώ θα πληρώσουν για τα εισο-

δήματα που θα αποκτήσουν φέτος έξτρα
φόρο κατά 540 έως και 2.750 ευρώ.
Οι μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις εντοπίζονται στα χαμηλά και μεσαία
εισοδήματα. Για τους φορολογούμενους
χωρίς παιδιά με εισοδήματα από 13.000
έως 20.000 ευρώ οι φόροι αυξάνονται
από 44% έως 389%, ενώ για τους έχοντες
υψηλότερα εισοδήματα τα ποσοστά αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης είναι μικρότερα (2,6% έως 25%).
Για τους φορολογούμενους με 1 παιδί
και εισοδήματα από 14.000 έως 20.000
ευρώ η φοροεπιβάρυνση αυξάνει από
57% έως 855,6%. Οι φορολογούμενοι με
δύο παιδιά και εισοδήματα από 16.000
ευρώ έως 20.000 ευρώ θα πληρώσουν
έξτρα φόρο για τα εισοδήματά τους αυξημένο έως 467% σε σχέση με τα εισοδήματα του 2010.
Πηγή: www. imerisia.gr

Διευκολύνσεις για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

Ο

ι ασφαλισμένοι του Οργα-

το Υπουργικό Συμβούλιο.

2013.

Η ισχύς της διάταξης λήγει τον Ιανου-

Ακόμη, από την 1η Απριλίου, οι επι-

άριο του 2015.

χειρήσεις οφείλουν να καταβάλουν

νισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών έχουν

τη δυνατότητα να ζητήσουν την υπα-

υποχρεωτικά, τη μισθοδοσία, τις ει-

γωγή τους κατά μια ή και δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες...

Παράλληλα, επιχειρήσεις, εργοδότες

σφορές και το φόρο μισθωτών υπη-

από αυτήν που βρίσκονται εφόσον

ή ασφαλισμένοι, για τους οποίους

ρεσιών ταυτόχρονα μέσω τραπεζών

δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες οφει-

εκκρεμεί διαδικασία εξυγίανσης και

ώστε να ελέγχεται αν οι εισφορές

λές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και

οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές

που καταβάλλονται αντιστοιχούν

καταβάλλουν τις δόσεις τους με συ-

προς το ΙΚΑ, μπορούν, αφού υποβάλ-

στους μισθούς. Επιπλέον, οι εργοδό-

νέπεια σύμφωνα με τις ρυθμίσεις

λουν αίτηση έως τις 30 Απριλίου να

τες που καταβάλλουν εμπρόθεσμα

που εισάγει το σχέδιο νόμου του

υπαχθούν στον προσωρινό διακανο-

τα ασφάλιστρα θα έχουν μείωση των

υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-

νισμό, ενώ η προθεσμία αναστολής

εισφορών κατά 5% από τις αρχές

κής Ασφάλισης που εγκρίθηκε από

λήψης αναγκαστικών μέτρων παρα-

Οκτωβρίου.

τείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου του
Πηγή: www. kathimerini.gr

