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- Λουκέτο και ποινικές
κυρώσεις για μη έκδοση
απόδειξης

Εφαρμογή πόθεν έσχες για α’ κατοικία και δόσεις
στεγαστικού δανείου

- Προθεσμία έξι μηνών
για επαναπατρισμό κεφαλαίων
- Καθυστερήσεις στην
υλοποίηση των προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ
- Ποιοι θα έχουν μικρότερη παρακράτηση φόρου
- 20 παγίδες και πώς να
τις αποφύγετε
- Αλαλούμ με τις αποδείξεις
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Στην εφαρμογή πόθεν έσχες σε πρώ- αναλαμβάνει κατά κύριο επάγγελμα
τη κατοικία και τοκοχρεολυτικές δό- την ανέγερση οικοδομών. Δηλαδή,
σεις στεγαστικού δανείου έχει προ- τα ποσά που καταβάλλονται από την
χωρήσει το υπουργείο Οικονομικών, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου
μετά τη δημοσίευση του τελευταίου αυτού και μετά, για αγορά ή ανέγερφορολογικού νόμου στην Εφημερί- ση πρώτης κατοικίας και ανεξάρτητα
από την επιφάνεια αυτής, υπάγονται
δα της Κυβερνήσεως.
Σε επείγουσα εγκύκλιο που απηύθυ- στην εφαρμογή του τεκμηρίου.
νε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Πα- Από 23 Απριλίου και μετά υπάγονται
πακωνσταντίνου προς τις Εφορίες στην εφαρμογή του τεκμηρίου και οι
για την εφαρμογή του νέου φορο- δαπάνες που καταβάλλονται για την
λογικού νόμου προβλέπεται η κα- ανέγερση οικοδομής από ατομική
τάργηση της εξαίρεσης της πρώτης επιχείρηση που αναλαμβάνει κατά
κατοικίας από το πόθεν έσχες ανε- κύριο επάγγελμα την ανέγερση οικοξαρτήτως εμβαδού και αξίας, ενώ το δομών.
ίδιο ισχύει και μάλιστα αναδρομικά • Τεκμήριο αποτελεί και η δόση στεαπό 1ης Ιανουαρίου 2010 για το σύ- γαστικού δανείου. Οι σχετικές διανολο των δόσεων των στεγαστικών τάξεις τίθενται σε ισχύ αναδρομικά
από την 1η Ιανουαρίου 2010 οπόδανείων.
τε καταργείται η απαλλαγή από το
Σύμφωνα με την
εγκύκλιο:
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
• Καταργείται από 23 Απριλίου 2010 τεκμήριο της καταβολής των τόκων
και μετά η απαλλαγή από το τεκμή- ή χρεολυσίου κατά περίπτωση για
ριο της δαπάνης που καταβάλλεται αγορά κατοικίας. Επίσης, από την
για την αγορά ή ανέγερση πρώτης 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά καταρκατοικίας, καθώς και της δαπάνης γείται η απαλλαγή από το τεκμήριο
που καταβάλλεται για την ανέγερ- της καταβολής του τοκοχρεολυσίου,
ση οικοδομής από επιχείρηση που τόσο για αγορά εξοπλισμού γεωρσυνέχεια στη σελίδα 2
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ΠΟΛ. 1060/2010 (14/05/2010) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια,
συντάξεις και λοιπές παροχές που
θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος
2010 με βάση τη νέα φορολογική
κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το
Ν.3842/2010.

ΠΟΛ. 1050/2010 (30/04/2010) Οδηγίες για την είσπραξη χρεών
πτωχών οφειλετών.

ΠΟΛ. 1061/2010 (14/05/2010)
- Κοινοποίηση των διατάξεων
των άρθρων 53 έως και 56 του
Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄/23-042010) και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

ΠΟΛ. 1063/2010 (18/05/2010) Κοινοποίηση των διατάξεων του
άρθρου 82 του Ν. 3842/2010 περί
παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.

ΠΟΛ. 1064/2010 (18/05/2010) Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους
2010 για ορισμένες κατηγορίες
υποχρέων.

ΠΟΛ. 1056/2010 (11/05/2010) Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με
επιταγές ή με μετρητά.

Εφαρμογή πόθεν έσχες για α’ κατοικία και δόσεις
στεγαστικού δανείου
γικής επιχείρησης, όσο και για αγορά οικοπέδου από επιτηδευματίες
που ασκούν ατομική επιχείρηση και
ασχολούνται επαγγελματικά με την
ανέγερση και πώληση οικοδομών.
Από 23 Απριλίου 2010 και μετά, όλα
τα ποσά που καταβάλλονται για τη
χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε υπάγονται στην εφαρμογή του
τεκμηρίου. Παύει συνεπώς να ισχύει
από 23/4/2010 και μετά η απαλλαγή
από το τεκμήριο της χορήγησης δανείων προς εταιρείες ή κοινοπραξίες
ή κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους τους.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις χαρακτηρίζονται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων

και κατασκευαστές ως πλήγμα στην
αγορά κατοικίας, ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί πως αποτελούν ευκαιρία να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το «μαύρο χρήμα» που
κυκλοφορεί στην κτηματαγορά.
Όπως αναφέρουν στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
χώρο του real estate, η απόφαση
της κυβέρνησης να καταργήσει την
απαλλαγή από το πόθεν έσχες για
την αγορά πρώτης κατοικίας βέβαιον
είναι ότι θα λειτουργήσει ανασταλτικά για αρκετούς ενδιαφερόμενους
αγοραστές, οι οποίοι θα στραφούν
στην μίσθωση ακινήτου, που την παρούσα περίοδο είναι πιο ελκυστική.
Πηγή: www.in.gr

Λουκέτο και ποινικές κυρώσεις για μη
έκδοση απόδειξης
Η Εφορία «αγριεύει» από την 1η
Ιουνίου. Όσοι «συλλαμβάνονται» να
μην κόβουν αποδείξεις αντιμετωπίζουν «λουκέτο» μέχρι και για 6 μήνες, μεγαλύτερα πρόστιμα, ποινικές
διώξεις, ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο μηνών αντιμετωπίζουν
αλλά και απώλεια του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ.
Τα αυστηρότερα μέτρα κατά της
φοροδιαφυγής που προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος ενεργοποιούνται από την 1η Ιουνίου και
προβλέπουν:
1. Επιβολή επί τόπου προστίμων
από τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ και
των εφοριών σε επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν κόβουν τιμολόγια
και αποδείξεις για τις συναλλαγές
που πραγματοποιούν με τους πελάτες τους.

2. Επιβολή αυξημένων προστίμων
για κάθε απόδειξη ή τιμολόγιο αξίας που δεν εξέδωσε επιτηδευματίας. Το πρόστιμο που θα επιβάλλεται
για κάθε μία απόδειξη ή για κάθε
ένα τιμολόγιο αξίας μέχρι 1.200
ευρώ που δεν εκδόθηκε θα είναι
αυξημένο από 293 σε 400 ευρώ για
όσους τηρούν βιβλία α’ κατηγορίας, από 586 σε 800 ευρώ για όσους
τηρούν βιβλία β’ κτηγορίας και από
880 σε 1.200 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.
3. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2
μηνών και αναστολή λειτουργίας
της επιχειρήσεις από 3 έως και 30
ημέρες αντιμετωπίζουν όσοι συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου να μην έχουν
εκδώσει αποδείξεις ή τιμολόγια ή
να έχουν εκδώσει ανακριβείς αποδείξεις ή τιμολόγια για τρεις διαφορετικές συναλλαγές, καθώς και όσοι
συνέχεια στη σελίδα 3
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Λουκέτο και ποινικές
κυρώσεις για μη
έκδοση απόδειξης
εντοπίζουν από διαφορετικούς
ελέγχους να μην εκδίδουν φορολογικά στοιχεία κατ’ εξακολούθηση.
Σε περίπτωση υποτροπής θα κινδυνεύουν με αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους μέχρι και
για 6 μήνες.
4, Απώλεια του αφορολογήτου των
12.000 ευρώ για επιτηδευματίες
και ελεύθερους επαγγελματίες που
εντοπίζονται από την Εφορία να
μην έχουν κόψει έστω και μία απόδειξη πολύ μικρής αξίας, να μην
έχουν καταχωρίσει στα βιβλία τους
φορολογικά στοιχεία που έχουν
εκδώσει ή έχουν λάβει, να χρησιμοποιούν πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή να έχουν καταχωρίσει ανύπαρκτες δαπάνες.

Προθεσμία έξι μηνών για επαναπατρισμό
κεφαλαίων
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ έξι μηνών δίνει το
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νο της δήλωσης απόδοσης του φό-

με καταληκτική ημερομηνία την

ρου 8% επί της αξίας των κεφαλαί-

15η Οκτωβρίου 2010 υπεγράφη

ων που παραμένουν κατατεθειμένα

χθες από τον υπουργό Οικονομικών

στην αλλοδαπή.
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Πηγή: Ημερησία

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ
Αγωνία επικρατεί στην αγορά, καθώς διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων εγγυοδοτούμενων δανείων
του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) για την εξόφληση οφειλών.
Τα προγράμματα αυτά αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση κατόπιν
σχετικών προτάσεων των επιχειρηματικών φορέων και δημιούργησαν
προσμονή στην αγορά που τα έχει
μεγάλη ανάγκη, καθώς θα επιτρέψουν σε χιλιάδες επιχειρήσεις να
λειτουργήσουν.
Με το πρόγραμμα καλύπτονται, με
εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκα δάνεια, οι φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ο αρχικός προϋπολογισμός του
προγράμματος είναι 1 δισ. ευρώ
και αφορά σε οφειλές επιχειρήσεων

προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι
τις 28/2/2010. Το πρόγραμμα λήγει
στις 31/12/2010.
Είναι πρόγραμμα έκτακτου χαρακτήρα για να στηρίξει λόγω της
κρίσης βιώσιμες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, επιχειρήσεις για τις οποίες σήμερα έχει σταματήσει η ροή
πιστώσεων επειδή δεν διαθέτουν
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, μπορούν με χαμηλότοκο
δάνειο μέσω του ΤΕΜΠΜΕ να εκπληρώσουν μέχρι και το 100% των
υποχρεώσεών τους προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς.
Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της
οικονομίας (οιασδήποτε ηλικίας
– νέες ή υφιστάμενες) και όλων
εταιρικών μορφών (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες,
ετερόρρυθμες εταιρείες, Ε.Π.Ε., Α.Ε.)

που απασχολούν λιγότερο από 50
άτομα και είχαν κατά την τελευταία
χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκατ.
ευρώ. Το ανώτατο ύψος δανείου
ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και το
κατώτατο σε 5.000 ευρώ, ανάλογα
με τον αριθμό των απασχολουμένων. Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στις ΔΟΥ και τα
ασφαλιστικά ταμεία.
Η διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος,
κατά τα οποία δηλαδή οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τους
τόκους, ώστε να διευκολυνθεί όσο
το δυνατόν περισσότερο η αποπληρωμή του δανείου τους κατά την
περίοδο της κρίσης. Το ποσοστό
κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε
80%, ενώ για δάνεια άνω των 40.000
ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί
από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.
Πηγή: www.in.gr
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Ποιοι θα έχουν μικρότερη παρακράτηση φόρου
Μειωμένες κρατήσεις φόρου θα
διαπιστώσουν σύντομα χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι
που έχουν ετήσιες απολαβές ως
28.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ μηνιαίως λόγω εφαρμογής της νέας
προοδευτικής φορολογικής κλίμακας.
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο,
το οποίο ψηφίζεται αύριο στο
σύνολό του, προβλέπει ότι η νέα
φορολογική κλίμακα ισχύει από
την 1η Ιανουαρίου 2010 αλλά η
παρακράτηση φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις με τη νέα
κλίμακα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ.
Αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτοί και
συνταξιούχοι με μηνιαίες αποδοχές μέχρι 2.000 ευρώ θα αρχίζουν
να βλέπουν τα όποια οφέλη προκύπτουν από την εφαρμογή της
νέας κλίμακας από το Μάιο, ενώ
η περικοπή των επιδομάτων και η
κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης ισχύει αναδρομικά από
τις αρχές του έτους. Η επιστροφή
των ποσών, που προκύπτουν από
τη μειωμένη παρακράτηση, και
θα οφείλει το δημόσιο στους μισθωτούς για τους πρώτους μήνες
του 2010 θα γίνει τον Μάρτιο του
2011 με την υποβολή των οριστικών δηλώσεων φόρου μισθωτών
υπηρεσιών.
Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο

προβλέπεται αύξηση του αφορολογήτου για τους έγγαμους
με ένα παιδί κατά 1.500 ευρώ και
για δύο παιδιά κατά 3.000 ευρώ,
ενώ για όσους έχουν τρία παιδιά
το αφορολόγητο διαμορφώνεται
πλέον σε 23.500 ευρώ, δηλαδή
1.500 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με ό,τι ισχύει σήμερα.
Έτσι η νέα φορολογική κλίμακα
για τα εισοδήματα του 2010 θα
φέρει χαμόγελα σε εκείνους οι
οποίοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα ως 28.000 ευρώ ετησίως και
δυσαρέσκεια σε εκείνους που δηλώνουν υψηλότερα εισοδήματα
από το όριο των 28.000 ευρώ.
Από τη σύγκριση των κρατήσεων
φόρου που προκύπτουν από τη
νέα κλίμακα με τις κρατήσεις που
δίνει η ισχύουσα αυτή τη στιγμή
φορολογική κλίμακα διαπιστώνεται ότι:
Για τους μισθωτούς χωρίς
παιδιά και τους συνταξιούχους με
μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες
από 900 ευρώ έως 2.000 ευρώ θα
προκύψουν μειώσεις έως 16,89
ευρώ στις μηνιαίες κρατήσεις
φόρου. Αυξήσεις μηνιαίων κρατήσεων έως 16,89 ευρώ, θα προκύψουν για όσους έχουν φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές πάνω
από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Ακόμη
μεγαλύτερες θα είναι οι κρατήσεις φόρου για τους έχοντες υψηλότερα εισοδήματα.

Οι μισθωτοί που έχουν ένα
παιδί και μηνιαίες αποδοχές από
1.000 έως 2.000 ευρώ θα έχουν
μειωμένες κρατήσεις φόρου έως
19 ευρώ το μήνα. Αντίθετα όσοι
λαμβάνουν μισθό άνω των 2.000
ευρώ έως 3.000 ευρώ θα διαπιστώσουν αύξηση του παρακρατούμενου φόρου έως 15 ευρώ το
μήνα.
Για τους μισθωτούς με δύο
παιδιά που λαμβάνουν μηνιαίως από 1.100 έως 2.000 ευρώ θα
προκύψουν μειώσεις στις κρατήσεις φόρου, οι οποίες θα φθάσουν έως 21,11 ευρώ το μήνα. Οι
φορολογούμενοι που έχουν μηνιαίες αποδοχές από 2.000 έως
3.000 ευρώ, θα έχουν αυξημένη
παρακράτηση φόρου κατά 1,44
έως 12,66 ευρώ, το μήνα.
Μεγάλες επιβαρύνσεις καταγράφονται για τα πολύ υψηλά
εισοδήματα, δηλαδή εκείνα που
ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ ετησίως, καθώς πλέον πάνω από το
ποσό αυτό θα εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 45%. Για
παράδειγμα, κάποιος που δηλώνει ετησίως στην Εφορία εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες
105.000 ευρώ ή 7.500 ευρώ το
μήνα θα έχει κρατήσεις φόρου
33.342 ευρώ το χρόνο ενώ με την
ισχύουσα κλίμακα ο φόρος που
του παρακρατείται ανέρχεται σε
31.766 ευρώ το χρόνο, δηλαδή
θα έχει πρόσθετη επιβάρυνση
1.576 ευρώ ετησίως.
Πηγή: Ημερησία
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20 παγίδες και πώς να τις αποφύγετε
Η αποφυγή παγίδων είναι κάθε χρόνο το μεγάλο
στοίχημα των φορολογουμένων, προκειμένου να
μην πληρώσουν παραπάνω φόρους.
Η ώρα της εφορίας έφθασε και φέτος για περίπου
3,5 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους,
για τους οποίους οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης εισοδήματος και της Δήλωσης Στοιχείων
Ακινήτων (Ε9) τρέχουν από χθες και μέχρι τη 18η
Ιουνίου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ
τους, ενώ δόθηκε νέα παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου και ανεξαρτήτως ΑΦΜ για όσους τις υποβάλουν ηλεκτρονικά.
Με τουλάχιστον 130 δικαιολογητικά κατά περίπτωση, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά-βεβαιώσεις
αν δεν θέλουν να χάσουν εκπτώσεις δαπανών, και
κυρίως αν δεν θέλουν να αναλωθούν σε ατελείωτα πήγαινε-έλα στην Εφορία. Για να αποφύγετε την
αύξηση του φόρου δεν έχετε παρά να εντρυφήσετε στις «20» παγίδες, οι οποίες αφορούν τα εξής:
1 Της φορολογικής δήλωσης προηγείται απαραιτήτως δήλωση στο Μητρώο για αλλαγές στα στοιχεία (διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.)
φορολογουμένου ή συζύγου.
2 Η αναγραφή κινητού τηλεφώνου είναι προαιρετική και σε καμία περίπτωση υποχρεωτική.
3 Απαραίτητη η αναγραφή του δήμου στου
οποίου τα δημοτολόγια ήταν εγγεγραμμένος ο
φορολογούμενος στις 31.12.2009. Αν είναι λάθος
ο δήμος που έχει αναγράψει το υπουργείο, απλώς
διορθώστε τον (σ.σ. δεν απαιτείται δήλωση στο
Μητρώο).
Αφορολόγητο παιδιών
4 Το αφορολόγητο των παιδιών ισχύει μόνο αν δηλώσετε τα ονόματά τους, έτος γέννησης και τυχόν
βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά και τον αριθμό των
παιδιών στον πίνακα 3 (κωδικός 003), ειδάλλως
δεν θα σας συνυπολογίσουν το αφορολόγητο.
5 Δεν απαλείφθηκε η αναγραφή του ΕΚΑΣ, απλώς
μεταφέρθηκε στον πίνακα 6 (κωδικοί 305-306), καθώς το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο.
6 Μπορεί να απαλλάσσονται του φόρου, αλλά
μπορεί να συνυπολογιστούν για την κάλυψη τεκμηρίου εισοδήματα, όπως εφάπαξ οικονομική
ενίσχυση 500 ευρώ που πήραν οι δανειολήπτες,
έκτακτο επίδομα κοινωνικής ενίσχυσης και έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης (300-1.300 ευρώ). Οπότε αναγράφονται στον
πίνακα 6 (κωδικοί 659-660).
7 Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος των κερδών και του δικαιώματος παραχώρησης εκμετάλλευσης περιπτέρου για αναπήρους ισχύει, με την
προϋπόθεση ότι παίρνουν πολεμική ή στρατιωτική σύνταξη, οπότε πρέπει να προσκομιστεί το
σχετικό αποδεικτικό.
8 Για την κάλυψη τεκμηρίων υπάρχει και η εναλλακτική οδός των εισοδημάτων προηγούμενων
ετών -και όχι απλώς πενταετίας, αλλά όσων χρόνων πίσω επιθυμεί. Προϋπόθεση να επικαλείται

εισόδημα συνεχόμενων ετών και μέχρι το 2008.
Για τα χρόνια αυτά αφαιρούνται φυσικά τεκμαρτές
δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται
ή όχι από τεκμήριο. Ακόμη και συμπληρωματική
δήλωση μπορεί να γίνει για τα έτη που επικαλείστε
εισόδημα, αρκεί να μην έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για να μπορεί να επιβάλλει
φόρο.
9 Για το ανήλικο παιδί που έχει εισοδήματα από
ακίνητα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση εισοδήματος. Σε δωρεά ακινήτου από παππούδες-γιαγιάδες υποβάλλεται δήλωση στο όνομα του ανήλικου παιδιού. Αν όμως το ακίνητο μεταβιβάστηκε
από τους γονείς στους παππούδες-γιαγιάδες και
κατόπιν στο παιδί, τότε δεν φορολογείται στο όνομα του ανήλικου, αλλά προστίθεται στα εισοδήματα των γονέων.
Ιατρικές επισκέψεις
10 Οι επισκέψεις σε γιατρούς αφαιρούνται στο
σύνολό τους από το φορολογητέο εισόδημα, εφόσον προσκομίσετε την απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή βεβαίωση Ταμείου όπου αναγράφεται χωριστά η δαπάνη αυτή τότε. Αν όμως η βεβαίωση
του Ταμείου δεν αναγράφει χωριστά τη δαπάνη,
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση και φωτοαντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που θα
βρείτε στο Ταμείο σας. Ειδάλλως, θα εκπέσει ως
νοσοκομειακή δαπάνη, δηλαδή μόνο το 20% και
μέχρι 6.000 ευρώ από τον φόρο.
Το 20% και μέχρι 6.000 ευρώ από τον φόρο αφαιρείται για δαπάνες ιατρικής περίθαλψης (νοσήλια,
γυαλιά οράσεως κ.λπ.) και διαρκούς ιατρικής κάλυψης.
Οι δαπάνες σε γιατρούς και γενικώς τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης δηλώνονται στους κωδικούς
051-052, ενώ οι νοσοκομειακές, η διαρκής ιατρική
κάλυψη και η περίθαλψη ηλικιωμένων στους κωδικούς 047-048. Οι δαπάνες στο εξωτερικό δηλώνονται στους κωδικούς από 043 έως 046.
11 Περιοριστικά του φορολογητέου εισοδήματος
λειτουργούν και οι αμοιβές (πλην παράστασης σύνταξης συμβολαίου) σε δικηγόρους (κωδικοί 041042) εφόσον προσκομίσετε απόδειξη.
12 Η έκπτωση τόκων από στεγαστικά δάνεια
πρώτης κατοικίας διαμορφώνεται ανάλογα με τον
χρόνο που το πήρατε. Για δάνεια που συνάφθηκαν
μέχρι 31.12.1999 εκπίπτει το 100% των τόκων από
το εισόδημα (κωδικοί 063-064), από 1.1.2000 έως
31.12.2002 το 100% των τόκων για μέχρι 120 τ.μ.
της επιφάνειας της κατοικίας (κωδικοί 065-066),
από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2008 το 20% των τόκων
από τον φόρο για κατοικία μέχρι 120 τ.μ. και δάνειο
μέχρι 200.000 ευρώ (κωδικοί 055-056) και για δάνεια από πού πήρατε μέσα στο 2009 το 40% των
τόκων για κατοικία μέχρι 200 τ.μ. και δάνειο μέχρι
350.000 ευρώ (κωδικοί 027-028). Στις περιπτώσεις
που τίθεται ο όρος της επιφάνειας, δηλώνονται
και τα τετραγωνικά (κωδικοί 071, 077 και 075 κατά

περίπτωση) και αν υπάρχει ο όρος του ύψους του
δανείου δηλώνεται το ποσό (κωδικοί 069-070 και
029-030).
Η αναγνώριση γίνεται μόνο αν η βεβαίωση της
τράπεζας αναγράφει ότι αφορά πρώτη κατοικία.
13 Ειδικά για το 2009 εκπίπτουν και τόκοι στεγαστικών δανείων για την απόκτηση και δεύτερης ή
τρίτης κ.ο.κ. κατοικίας. Η έκπτωση φθάνει στο 40%
των τόκων από τον φόρο για μέχρι 120 τ.μ. επιφάνειας και 350.000 ευρώ δανείου.
14 Η έκπτωση δαπάνης από αμοιβαία κεφάλαια
εσωτερικού ή συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια
συμβόλαια ζωής, γίνεται μόνο αν τα έχετε κρατήσει τρία χρόνια.
Εκπίπτει το 20% από το εισόδημα και μέχρι 3.000
ευρώ.
15 Αν έχετε μαζέψει αποδείξεις (δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων, ταβέρνες, εστιατόρια, μπαρ,
κέντρα διασκέδασης, μεσιτείες, συντήρηση και
εγκατάσταση συστημάτων ψύξης -θέρμανσης,
παροχή υπηρεσιών από τεχνικούς για συντήρησηεπισκευή κατοικιών, ωδεία, μπαλέτο, πολεμικές τέχνες κ.λπ.) και μέχρι 20.000 ευρώ, εκπίπτει 40% και
μέχρι 8.000 ευρώ από το οικογενειακό εισόδημα.
Η δαπάνη επιμερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το εισόδημα του καθενός.
16 Για συζύγους ισχύει η μεταγενέστερη προθεσμία υποβολής της κατηγορίας από την οποία έχει
εισόδημα ένας εκ των δύο και πάντοτε λαμβάνεται
υπόψη το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ του συζύγου και
ανεξάρτητα αν δεν έχει εισοδήματα από τη μεταγενέστερη προθεσμία της κατηγορίας αυτής και
έχει μόνο η σύζυγος. Αν για τον σύζυγο η προθεσμία λήγει 15 Μαρτίου και για τη σύζυγο 31 Μαΐου,
τότε η δήλωση θα υποβληθεί στις 2 Ιουνίου, καθώς
τότε λήγει η προθεσμία για το ΑΦΜ του συζύγου
(λήγει σε 80) κι ας μην έχει εισόδημα από μισθωτή
υπηρεσία, καθώς από την κατηγορία αυτή έχει εισόδημα ο σύζυγος.
17 Μεταφορά δαπάνης μεταξύ συζύγων αν κάποιος δεν έχει εισόδημα γίνεται μόνο για: αφορολόγητο παιδιών, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
περίθαλψη ηλικιωμένων, διαρκή ιατρική κάλυψη,
ενοίκιο κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα σε ιδιαίτερα και φροντιστήρια,
παραμεθόριες περιοχές και αναπηρία.
18 Δεν μεταφέρονται μεταξύ συζύγων οι δαπάνες:
τόκοι στεγαστικού δανείου, ασφάλιστρα, εισφορές σε Ταμεία, αμοιβές δικηγόρων, ενοίκια λόγω
μετεγκατάστασης στην επαρχία, δωρεές, φυσικό
αέριο ή ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.λπ., διατροφή και
αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού.
19 Αν θέλετε να έχετε έκπτωση 1,5% και μέχρι 118
ευρώ από τον φόρο τότε προτιμήστε την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.
20 Σε μεγάλες επιστροφές φόρου, άνω των 1.500
ευρώ, διενεργείται εκτενής έλεγχος και σε τυχόν
χρέη σάς επιστρέφουν τη διαφορά. *
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
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Αλαλούμ με τις αποδείξεις
Νέο αλαλούμ αναμένεται με τις αποδείξεις που καλούνται να συλλέγουν
οι φορολογούμενοι για να καλύψουν
το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομικών μελετά το
ενδεχόμενο να υποχρεώσει τους φορολογουμένους να εφοδιαστούν ακόμα και με bar code και να σκανάρουν
μέσω κινητών τηλεφώνων ή σαρωτών
τις αποδείξεις για να τις υποβάλλουν
στην Εφορία.
Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν τις αλλαγές από το
επόμενο έτος, αφού για την υποβολή
των φετινών αποδείξεων ο υπουργός
Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου
έχει ανακοινώσει ότι θα αποσταλούν
μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις του
2011 στην Εφορία σε κλειστό φάκελο
χωρίς να απαιτείται η καταγραφή των
στοιχείων τους σε ειδικές φόρμες. Από
τις αρχές του νέου έτους όμως οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μία νέα κατάσταση, όπου δεν
αποκλείεται κάθε φορά που κάνουν
μία αγορά να πρέπει να δώσουν στον
πωλητή μια πλαστικοποιημένη κάρτα
με τον γραμμωτό κωδικό, το γνωστότερο ως bar code, ώστε να αποστέλλονται τα στοιχεία της απόδειξης ηλεκτρονικά από την επιχείρηση στην
Εφορία. Το τοπίο θα ξεκαθαρίσει
έπειτα από ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, στην οποία έχουν τεθεί οι
τρεις εναλλακτικοί τρόποι υποβολής
των αποδείξεων που αφορούν:
1. Χειροκίνητη ηλεκτρονική καταγραφή των αποδείξεων από τον
φορολογούμενο και υποβολή τους.
Πρόκειται για την αρχική επιλογή του
υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα
με την οποία ο φορολογούμενος καταγράφει τα στοιχεία των αποδείξεων
σε εφαρμογές που παρέχονται από
τρίτους. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να εκτελούνται σε προσωπικό
υπολογιστή, σε κινητό τηλέφωνο ή
και στο Διαδίκτυο. Σε κάθε εφαρμογή
καταγράφονται από κάθε απόδειξη
η ημερομηνία, το συνολικό ποσό, ο
ΑΦΜ της επιχείρησης και προαιρετικά δίνεται η ώρα της συναλλαγής και

ο μοναδικός αριθμός της απόδειξης.
Η ηλεκτρονική φόρμα υποβάλλεται
στην Εφορία σε ετήσια βάση μαζί με
τη φορολογική δήλωση, αλλά δίνεται
η δυνατότητα υποβολής στοιχείων σε
προγενέστερο χρόνο και πίστωσης σε
οικογενειακή μερίδα με δυνατότητα
διαχωρισμού σε περίπτωση διαζυγίου.
2. Αποστολή των στοιχείων της απόδειξης και του κωδικού (bar code)
του φορολογουμένου από την επιχείρηση. Σε αυτή την εναλλακτική περίπτωση οι επιχειρήσεις είναι αυτές που
στέλνουν τα στοιχεία των αποδείξεων
στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Στην περίπτωση
αυτή όμως θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα συσχέτισης της συναλλαγής με τον ΑΦΜ του πελάτη και για
λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας της συναλλαγής, το υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να συμπεριλάβει
τον ΑΦΜ στη διαδικασία. Ετσι, προτείνεται να καθιερωθεί ένας άλλος
μοναδικός κωδικός πελάτη, ο οποίος
θα αποδίδεται από τη ΓΓΠΣ ύστερα
από αίτηση στο ΤaxisΝet. Ο αριθμός
αυτός θα έχει 11 ψηφία και θα μπορεί να τυπωθεί σε μορφή γραμμωτού
κώδικα (bar code) από τον φορολογούμενο και στη συνέχεια είτε να πλαστικοποιηθεί είτε να φορτωθεί σε ένα
κινητό τηλέφωνο και να «διαβάζεται»
από τους σαρωτές των επιχειρήσεων. Αν η ταμειακή μηχανή δέχεται τα
στοιχεία του πελάτη, θα πρέπει να
στέλνει τις αποδείξεις και στην ΓΓΠΣ
και άρα δεν χρειάζεται να τη στέλνει
ο πελάτης. Προαιρετικά, οι ταμειακές
μηχανές θα μπορούν να δεχτούν τον
κωδικό του φορολογουμένου και με
πληκτρολόγησή του. Εφόσον οι επιχειρήσεις στέλνουν τις αποδείξεις, οι
πελάτες ενημερώνονται, παίρνουν
το αντίγραφο της απόδειξής τους και
δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο
έναντι της Εφορίας.
3. Σάρωση των στοιχείων των αποδείξεων από τον φορολογούμενο και
ηλεκτρονική υποβολή τους. Η τρίτη
εναλλακτική περίπτωση έχει και bar

code και επιπλέον ταλαιπωρία για
τους φορολογουμένους. Οι φορολογούμενοι καλούνται να σαρώνουν
άλλο γραμμωτό κωδικό, που αυτή τη
φορά θα αποτυπώνεται στην απόδειξη
και θα περιλαμβάνει πληροφορίες για
την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής, τον ΑΦΜ της επιχείρησης,
το συνολικό ποσό και τον μοναδικό
αριθμό της απόδειξης. Οι πολίτες θα
μπορούν να σαρώνουν τον γραμμωτό
κωδικό (μέσω κινητών τηλεφώνων ή
σαρωτών), προκειμένου τα στοιχεία
της απόδειξης να εισάγονται στην
εφαρμογή συλλογής αποδείξεων και
να αποστέλλονται στη ΓΓΠΣ.
«Κάθε συνταξιούχος και λάπτοπ,
κάθε γιαγιά και WiFi»
Οι... καινοτομίες του υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο των προσπαθειών για πάταξη της φοροδιαφυγής
συγκεντρώνουν ήδη ποικίλα σχόλια
στο Διαδίκτυο, όπου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(www.gsis.gr) έχει θέσει σε διαβούλευση τις προδιαγραφές υποβολής
των αποδείξεων στην Εφορία. «Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορείτε
να πιάσετε το μαύρο χρήμα και θα την
πληρώσουν οι φορολογούμενοι; Για
ψίχουλα, τα οποία με τον παλιό νόμο
ήταν αφορολόγητα, θα αναγκάσετε
τον κόσμο να μαζεύει αποδείξεις; Στα
χωριά τι θα γίνει, οι ηλικιωμένοι και οι
αγράμματοι τι θα κάνουν;» γράφει ο
Μιχάλης. «Είναι προφανές ότι με την
ισχύουσα σήμερα κατάσταση υπάρχει ήδη η δυνατότητα ανταλλαγών
αποδείξεων. Με τη χρήση κωδικών
φορολογουμένων όμως η πρακτική αυτή διευκολύνεται και θα διευρυνθεί» σημειώνει ο Παναγιώτης Ρ.
«Τώρα μπορεί ο κάθε πολίτης να γίνει
κομπιουτεράκιας και να σπουδάσει
νέες τεχνολογίες, κάθε συνταξιούχος
και λάπτοπ, κάθε γιαγιά και WiFi, θα
βλέπει και τα στατιστικά της Φιλίτσας...» γράφει ο Πασχάλης Δ. «Είναι
άκρως εκνευριστικό να σου λένε ότι
προκειμένου να προχωρήσουμε σε
μηχανοργάνωση θα προκαλέσουμε
περισσότερη γραφειοκρατία» τονίζει
ο Ιωάννης Χ.
ΠΗΓΗ: Τα Νέα

