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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αναμφισβήτητα για την ολοκλήρωση κάθε πτυχιακής εργασίας, 

απαιτείται αρκετή δουλειά για ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όπως σε κάθε εργασία έτσι και σε αυτή υπήρξαν κάποιες δυσκολίες, 

όμως με την καθοδήγηση & την αμέριστη συμπαράσταση του επιβλέποντος 

καθηγητή θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ανάπτυξη της εργασίας.

Η εργασία αναφέρεται στην φορολογία εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων. Το θέμα της φορολογίας είναι σήμερα τεράστιο διότι με τα έσοδα 

από τους φόρους η Χώρα μας καλύπτει το 95% του προϋπολογισμού της, τα 

οποία δαπανώνται για τις κρατικές ανάγκες. Κάθε χρόνο είμαστε 

υποχρεωμένοι να συμπληρώσουμε και να υποβάλλουμε τη φορολογική μας 

δήλωση. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την απλοποίησή της, όλη 

αυτή η διαδικασία συνεχίζει να είναι πολύπλοκη. Έτσι η συμπλήρωση της 

φορολογικής δήλωσης αποτελεί ένα δύσκολο σταυρόλεξο.

Η εργασία έχει χωριστεί σε τέσσερα κεφάλαια.

Στην εισαγωγή γίνεται αναφορά στο θέμα της φορολογίας γενικά. Στο 

πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ειδικότερα στην έννοια του φόρου. Άραγε ο 

φόρος είναι η δίκαιη θυσία του ατόμου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Είναι ένα ερώτημα το οποίο δυστυχώς παραμένει πάντοτε το 

αναζητούμενο ιδεώδες.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο τρόπο υπολογισμού των 

εισοδημάτων και πληρωμής του φόρου.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι τρόποι υποβολής της δήλωσης και στο 

τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανάλυση για τη συμπλήρωση της 

δήλωσης βήμα -  βήμα.

Στο τέλος γίνεται κριτική του φορολογικού συστήματος φυσικών 

προσώπων στην Ελλάδα και η αποτίμηση των μεθόδων υποβολής της 

δήλωσης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ

Κράτος είναι λαός εγκατεστημένος σε ορισμένο έδαφος (Χώρα) που με 

καταστατική συμφωνία (Σύνταγμα) σε νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί 

πρωτογενή εξουσία.

Οι ανάγκες του κράτους εμφανίζονται κάθε έτος, στον κρατικό 

προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από την νομοθετική εξουσία (Βουλή) του 

κράτους.

Ο εγκεκριμένος κρατικός προϋπολογισμός εξουσιοδοτεί την 

εκτελεστική Εξουσία (Κυβέρνηση) να εισπράξει τα δημόσια έξοδα του 

επόμενου έτους μέσα στα όρια των διατάξεων των νόμων.

Φόρος είναι το βάρος των δημοσίων δαπανών που αναλογεί σε κάθε 

πολίτη. Συνολικά αποτελεί για το κράτος έσοδο με το οποίο καλύπτει τα έξοδά 

του. Είναι το μέρος του εθνικού εισοδήματος που μέσω του κράτους, φτάνει 

στα χέρια των δημοσίων οργανισμών για να αποτελέσει για αυτούς το μέσο 

κάλυψης των αναγκών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων.

Ο άνθρωπος από την ενηλικίωσή του, συνηθίζει να ζει μαζί με τον 

φόρο που τον ακολουθεί πιστά σε όλη του τη ζωή. Σε επιστολή του ο Βενιαμίν 

Φραγκλίνος γράφει: « Στον κόσμο που ζούμε, τίποτα δεν είναι τόσο βέβαιο, 

όσο ο θάνατος & ο φόρος»1

Το θέμα της φορολογίας σήμερα είναι τεράστιο. Με τα έσοδα από 

φόρους η Χώρα μας καλύπτει το 95% περίπου του προϋπολογισμού της, τα 

οποία δαπανώνται για τις κρατικές ανάγκες της. Η υποβολή του φόρου έχει 

επικρατήσει από τα αρχαία χρόνια και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα όπου 

αποτελεί για τους περισσότερους πολίτες την σημαντικότερη τακτική 

συναλλαγή με το φορολογικό μας σύστημα.

Στην Αρχαία Αθήνα οι κυριότεροι φόροι ήταν:η δεκάτη, το ελλιμένιον, το 

επώνιον, το μετοίκιο & η πεντηκοστή. 1

1 Βενιαμίν Φραγκλίνος σε επιστολή του
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Στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα έσοδα της Ρώμης προέρχονταν κατά 

κύριο λόγο από την εκμετάλλευση των κτήσεων της είτε με την μορφή 

εκμίσθωσης γαιών είτε της επιβολής φόρου (δεκάτη).

Στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κύρια πηγή εσόδων 

εξακολουθούσε να παραμένει η φορολόγηση της γης (δεκάτη).

Έτσι και σήμερα όλα τα πρόσωπα φυσικά και νομικά έχουν την 

υποχρέωση υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στις αρχές του 

επομένου έτους & συγκεκριμένα για το 2005 από 1η Μαρτίου έως και 1η 

Ιουνίου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

Ειδικότερα την υποχρέωση αυτή την έχει κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον 

το ετήσιο εισόδημά του υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες € (3.000),δικό του ή της 

συζύγου του καθώς και όταν αυτό είναι μικρότερο από 3.000 € εφόσον στο 

συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται ζημιά από εμπορική ή γεωργική 

επιχείρηση.

Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα 

εισοδήματα τους. Μόνο όταν βρίσκονται σε διάσταση ή ο ένας από τους δύο 

σε κατάσταση πτώχευσης, τότε δεν έχουν την υποχρέωση αυτή.

Εφορία, λογιστής, ταχυδρομείο, διαδύκτιο και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

είναι τα εναλλακτικά μέσα για την κατάθεση της δήλωσης.

Με αυτούς τους πέντε τρόπους μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή 

τους οι φορολογούμενοι και θα πρέπει να ζυγίσουν τα υπέρ και τα κατά κάθε 

εναλλακτικής λύσης και να επιλέξουν τον καλύτερο τρόπο με βάση τις 

ανάγκες, γνώσεις, αλλά και τον διαθέσιμο χρόνο τους.

Το ερώτημα που γεννάται, είναι αν οι φορολογούμενοι έχουν διαμορφώσει 

πλήρως μια κουλτούρα θετική για το Διαδίκτυο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΓΕΝΙΚΑ

Η υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης φόρου εισοδήματος 

είναι μια επαναλαμβανόμενη αλλά απαραίτητη διαδικασία, η οποία 

υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν 

το προηγούμενο έτος.

Προκειμένου να μην υπάρξει δυσκολία στη συμπλήρωση της δήλωσης 

και συνάμα εξοικονόμηση δαπάνης θεωρήθηκε σκόπιμο να καθιερωθεί ένας 

μόνο τύπος εντύπου δήλωσης, το έντυπο Ε1 & να καταργηθεί το έντυπο Ε1Α, 

που δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυνε.

Θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί από όλους τους φορολογούμενους 

που έχουν ακίνητα το έντυπο Ε9, με τα στοιχεία όλων των ακινήτων που 

κατέχουν από αρχές του 2005 κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας ή ψιλής 

κυριότητας, η κατ' επικαρπία & οίκηση προκειμένου να καταγραφούν όλα τα 

ακίνητα με τα νέα δεδομένα, ώστε να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο 

περιουσιολόγιο, απαραίτητο σε κάθε σύγχρονο κράτος. Όλα τα ακίνητα θα 

εισαχθούν σε Ηλεκτρονικό Σύστημα που θα δημιουργηθεί μέσα στο 2005, το 

οποίο θα ενημερώνεται πλέον σε ετήσια βάση με κάθε νέα μεταβολή, γεγονός 

που θα συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Με το νέο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, 

υλοποιούνται σταδιακά αρχής γενομένης από το 2005, όλες οι προεκλογικές 

εξαγγελίες της Κυβέρνησης για ένα φορολογικό σύστημα με αναπτυξιακή 

διάσταση, που θα χαρακτηρίζεται από απλότητα, δικαιοσύνη, διαφάνεια και 

αποτελεσματικότητα.

Τέλος με την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος επιχειρείται η 

φορολογική ελάφρυνση της ελληνικής κοινωνίας διότι αποστολή της 

Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης είναι να εισπράττει το ακριβές ποσό των 

προβλεπόμενων από τη φορολογική νομοθεσία εσόδων, με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος για το φορολογούμενο και το Δημόσιο, χρησιμοποιώντας 

σύγχρονη τεχνολογία & με τρόπο που να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των 

πολιτών στην ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη του 

συστήματος.
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1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΦΟΡΟΥ

Η έννοια του φόρου είναι απόλυτα δεμένη με την ύπαρξη του κράτους, 

το οποίο έχει διάφορες ανάγκες και για να τις καλύψει, επιβάλλει στους 

πολίτες του (φυσικά πρόσωπα), αλλά και στις εταιρικές επιχειρήσεις & 

οργανισμούς διάφορους φόρους & τέλη.

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενός κράτους είναι υποχρεωμένα, 

ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, να καταβάλλουν φόρους. Η 

προσφορά αυτή σήμερα είναι χρηματική. Παλαιότερα μπορούσε να ήταν σε 

είδος ή υπηρεσίες. Άρα ένα στοιχείο της έννοιας του φόρου είναι η 

υποχρεωτική παροχή των πολιτών. Το κράτος από την πλευρά του είναι 

αναγκασμένο να προσφέρει στους πολίτες του, την αντιπαροχή του. Η 

αντιπαροχή αυτή δεν είναι συγκεκριμένη & χωριστή, αναγκαστικά για κάθε 

πολίτη, αλλά παρέχεται με τη μορφή διαφόρων υπηρεσιών του κράτους & 

σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της εκάστοτε, εκλεγμένης από τους 

πολίτες, κυβέρνησής του.

Το κράτος απέναντι στην υποχρεωτική παροχή των φόρων από τους 

πολίτες του, προτάσσει τη δική του προαιρετική αντιπαροχή σε αυτούς με 

μορφή υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που αυτό προσφέρει είναι διάφορες & 

αφορούν την διοίκηση & διαχείριση του κράτους. Έχουν κοινωνικό σκοπό & 

εδραιώνουν το δημόσιο αίσθημα των πολιτών απέναντι του με ευχάριστο ή & 

με δυσάρεστο τρόπο.

Για παράδειγμα το κτίσιμο, η συντήρηση και η λειτουργία ενός σχολείου 

είναι μια αντιπαροχή του κράτους που έχει ευγενικό & κοινωνικό χαρακτήρα.
Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο για το κτίσιμο, τη λειτουργία και 

τη συντήρηση μιας φυλακής & των τροφίμων της, που είναι και αυτό επίσης 

μια κρατική αντιπαροχή, η οποία δεν έχει ευγενικό χαρακτήρα, αλλά 

θεωρείται από το κράτος κοινωνικά σκόπιμη για τη συμμόρφωση και την 

προστασία των πολιτών της.

Τ Ε I Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ
ΤΜ ΗΜ Α

ΕΚΔΟΣΕΩΝ δ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
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1.2 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (Έντυπο Ε1), έχει κάθε 

φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα του ξεπερνά 

τα 3.000€,δικό του ή της συζύγου του, καθώς και όταν αυτό είναι μικρότερο 

από 3.000€, εφόσον στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και ζημιά από 

εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.

Οι μισθωτοί & οι συνταξιούχοι πρέπει να υποβάλλουν δήλωση όταν το 

ετήσιο εισόδημά τους είναι πάνω από 6.000€. Όσοι έχουν εισόδημα 

αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες που προέρχονται από έναν ή 

περισσότερους φορείς & αυτό είναι πάνω από 6.000€, δεν έχουν υποχρέωση 

να υποβάλλουν φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1).

Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δισέλιδο ή τετρασέλιδο έντυπο 

της φορολογικής δήλωσης όσοι έχουν εισοδήματα μέχρι 3.000€ ή εισοδήματα 

αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 6.000€, εκτός και αν 

υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία (π.χ αγορά ακινήτου).

Πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση ανεξάρτητα από ύψος

εισοδήματος.
Υποχρεώνονται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση ανεξάρτητα από 

ύψος εισοδήματος οι κύριοι ή κάτοχοι των πιο κάτω περιουσιακών 

στοιχείων:κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού Ι.Χ αυτοκινήτου ή ημιφορτηγού ή μικτής 

Χρήσης ή αυτοκινήτου τύπου JEEP εφόσον το αυτοκίνητο υπάγεται στο 

τεκμήριο διαβίωσης, δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση αν το αυτοκίνητο 

απαλλάσσεται από το τεκμήριο διαβίωσης.

Τα αυτοκίνητα που απαλλάσσονται από το τεκμήριο διαβίωσης είναι:

• Αυτά που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31-12-1992 ανεξάρτητα από την αξία ή 

τον κυβισμό τους.

• Αυτά που έχουν αποκτηθεί από 1-1-1993 μέχρι 31-12-2004 είναι κάτω 

από 14 φορολογήσιμους ίππους & η εργοστασιακή τους αξία πρώτης 

κυκλοφορίας μειωμένη λόγω της παλαιότητας είναι κάτω από 50.000€.

Όσοι έχουν αγροτικό αυτοκίνητο δεν υποχρεώνονται από αυτό & μόνο 

το λόγο να υποβάλλουν δήλωση.
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Δήλωση υποβάλλουν οι κύριοι ή κάτοχοι κότερου, θαλαμηγού, 

σκάφους αναψυχής & αεροσκάφους. Αυτή η υποχρέωση δεν υπάρχει για 

όσους έχουν ένα μόνο σκάφος που το ολικό μήκος του είναι μέχρι 10 μέτρα & 

δεν είχε ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο το χρόνο ή για μικρότερο 

χρονικό διάστημα.

Επίσης υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση έχουν όσοι δηλώνουν 

ζημιές από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ανεξάρτητα από το ύψος του 

ετήσιου εισοδήματος. Όσοι έχουν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από 

εκμίσθωση ακινήτων πάνω από 600€, όσοι κτίζουν οικοδομή, όσοι διατηρούν 

μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες πάνω από 150 τ.μ. ή κατοικούν 

σε οικοδομή πάνω από 200 τ.μ., όσοι έχουν άδεια να πουλάνε πλανοδίως ή 

στις λαϊκές αγορές εμπορεύματα, όσοι έχουν γεωργικό εισόδημα και δεν είναι 

κατά κύριο λόγω αγρότες, ανεξάρτητα από το ύψος εισοδήματος ή από το 

ύψος των επιδοτήσεων ή του επιστρεφόμενου Φ.Π.Α. που εισέπραξαν. Ακόμη 

όσοι προσκληθούν εγγράφως από το προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ή όσοι την 1-1- 

2005 έχουν ακίνητα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί ακινήτων ή ψιλή 

κυριότητα ή δικαίωμα χρήσης ή οίκησης σε αυτά, πρέπει να καταθέσουν & το 

έντυπο Ε9 μαζί με τη φορολογική τους δήλωση.

Αγρότες που πρέπει να υποβάλλουν δήλωση

Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες πρέπει να υποβάλλουν δήλωση 

όταν:

• Το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα είναι πάνω από 

3.000€.

• Λαμβάνουν επιδοτήσεις πάνω από 1.500€ για προϊόντα φυτικής 

παραγωγής ή πάνω από 2.250€ για προϊόντα ζωικής 

παραγωγής.

• Παίρνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5.900€ή όταν το 

χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτής της κατηγορίας 

στην τράπεζα την 31η Δεκεμβρίου είναι πάνω από 5.900€

• Είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή κάτοχοι γεωργικής γης & την 

καλλιεργούν υπό μορφή θερμοκηπίων σε έκταση από δύο 

στρέμματα & πάνω.
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• Εισέπραξαν μέσα στο 2004 επιστρεφόμενο ποσό Φ.Π.Α από 

881 € & πάνω ή έχουν ακίνητα.

1.3 ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Έντυπο Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Είναι το κύριο έντυπο της δήλωσης και υποβάλλεται από όλους τους 

φορολογούμενους.

Έντυπο Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων.

Υποβάλλεται για είσπραξη ενοικίων από ακίνητα, ημιτελή ακίνητα, απόκτηση 

ή μεταβίβαση ακινήτων μέσα στο 2004.

Έντυπο Ε3: μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων & 

επιτηδευματιών.

Υποβάλλεται και συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 

επιχειρήσεων & ελευθέρων επαγγελματιών.

Έντυπο Ε9: Δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Υποβάλλεται από όσους έχουν πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα 

ή δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα.

Έντυπο Ε16: Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων.

Υποβάλλεται από όσους έχουν μηχανήματα έργων.

1.4 ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ

Κάθε χρόνο είμαστε υποχρεωμένοι να συμπληρώνουμε & να 

υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση όπου παρά τις προσπάθειες που 

έχουν γίνει για την απλοποίησή της, όλη αυτή η διαδικασία συνεχίζει να είναι 

πολύπλοκη. Σχεδόν πεντέμισι εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται 

ενώπιον της εφορίας από το Μάρτιο και μέχρι τον Ιούνιο, για να εκπληρώσουν 

την ετήσια φορολογική τους υποχρέωση, η οποία πραγματοποιείται ανάλογα 

με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ .
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Οι δυο τελευταίοι φορολογικοί νόμοι που ψηφίσθηκαν το Δεκέμβριο του 

2002 & 2004, επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη φορολόγηση των 

εισοδημάτων, που απέκτησαν το 2004, τόσο τα φυσικά όσο & τα νομικά 

πρόσωπα.

Το στοιχείο που αναμένεται να χαρακτηρίσει τη νέα περίοδο των 

φορολογικών δηλώσεων, αφορά στην υποχρέωση υποβολής νέου ειδικού 

εντύπου Ε9 περί καταγραφής της ακίνητης περιουσίας από το σύνολο των 

φορολογουμένων, με στόχο την κατάρτιση από μηδενικής βάσης του 

λεγάμενου περιουσιολόγιου.

Οι φορολογούμενοι, που θα υποβάλλουν φέτος δήλωση εισοδήματος, 

κατά την συμπλήρωσή της πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα ακόλουθα 

σημεία:

1. Αμετάβλητα παραμένουν ουσιαστικά το βασικό έντυπο Ε1 & τα 

ειδικά έντυπα (Ε3, κ.α.).

2. Οι μισθωτοί θα υποβάλλουν το ίδιο έντυπο Ε1, μετά τη κατάργηση 

της απλουστευμένης δήλωσης εισοδηματικής κατάστασης, έντυπο 

Ε1Α, που υπέβαλαν μέχρι πέρυσι όσοι είχαν εισοδήματα μόνο από 

μισθωτές υπηρεσίες.

3. Όλοι οι φορολογούμενοι θα υποβάλλουν το τετρασέλιδο έντυπο της 

φορολογικής δήλωσης.

4. Καταργήθηκε η δυνατότητα μη υποβολής δήλωσης για όσους έχουν 

εισοδήματα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ανεξάρτητα από 

το ύψος τους.

5. Η ελάφρυνση με βάση τις οικογενειακές δαπάνες μέχρι 75€ για 

μισθωτούς & συνταξιούχους ισχύει για φέτος καταργείται όμως από 

του χρόνου. Έτσι δεν υπάρχει λόγος να φυλάσσονται αυτού του 

είδους οι αποδείξεις για έξοδα που θα γίνουν από 1-1-2005.

6. Καταργήθηκε η υποχρέωση για υποβολή δήλωσης από όσους 

έχουν στη προσωπική τους υπηρεσία ένα ή περισσότερα άτομα 

έμμισθο προσωπικό.

7. Έρχεται νέο ειδικό έντυπο Ε9, με το οποίο θα δηλωθεί το σύνολο 

της ακίνητης περιουσίας την 1η Ιανουάριου 2005 απ' όλους 

ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους, με στόχο τη δημιουργία 

περιουσιολογίου.
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8. Με αφορολόγητο όριο 10.000€ & την ίδια φορολογική κλίμακα θα 

πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος 

μισθωτών-συνταξιούχων & 8.400€ των λοιπών φορολογούμενων, 

καθώς και 13.206€ για τους μόνιμους κατοίκους νησιών.

9. Η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται στο 55% του κύριου & 

συμπληρωματικού φόρου εκτός εισοδημάτων από μισθωτές 

υπηρεσίες και ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας. Δεν υπολογίζεται 

προκαταβολή όταν το ποσό αυτής είναι μέχρι 30€, ενώ περιορίζεται 

στο 50% όταν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά.

10. Συμπληρωματικός φόρος με αναλογικό συντελεστή 1,5% 

επιβάλλεται στο καθαρό εισόδημα από ακίνητα και 3% σε ακίνητα 

επιφάνειας άνω των 300 τ.μ. το καθένα.

11. Το αφορολόγητο όριο αυξάνει κατά 1000€ για ένα προστατευόμενο 

παιδί, 2.000€ για 2 παιδιά και 10.000€ για τρία παιδιά, με 

προσαύξηση κατά 1,000€ για καθένα επιπλέον παιδί.

12. Έκπτωση φόρου 30€ για κάθε παιδί έχουν οι μισθωτοί των 

παραμεθόριων περιοχών.

13. Αν ο σύζυγος έχει εισόδημα μικρότερο από το αφορολόγητο όριο 

που του αναλογεί βάσει των παιδιών, τότε το υπόλοιπο ποσό 

συνυπολογίζεται στο αφορολόγητο της συζύγου.

14. Όσοι απέκτησαν το 2004 εισοδήματα πάνω από 3.000€ 

υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση το 2005.

15. Έκπτωση από το φόρο του 15% των τόκων στεγαστικών δανείων 

μέχρι 200.000€ από αγορά πρώτης κατοικίας επιφάνειας μέχρι 120 
τ.μ., που έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουάριου 2003. 

Διευκρινίζεται ότι με τον τελευταίο φορολογικό νόμο μπορεί να 

αυξάνει το ποσοστό έκπτωσης στο 20% και για δάνεια που έχουν 

συναφθεί από 1.1.2003, αλλά αυτό θα ισχύσει από τις δηλώσεις του 

2006. Όσο για τους τόκους δανείων, που συνάφθηκαν προ του 

2003, εκπίπτουν στο σύνολό τους αν το δάνειο έχει ληφθεί μέχρι 

31.12.1999 και μόνο οι τόκοι που αναλογούν στα πρώτα 120 τ.μ. 

της επιφάνειας της κατοικίας αν το δάνειο συνάφθηκε από 1.1.2000 

έως 31.12.2002.

16



16. Εκπίπτει 15% του φόρου για ιατρικά έξοδα μέχρι 40.000€, με 

όφελος φόρου το πολύ 6.000€.
17. Επίσης, το 15% της δαπάνης ενοικίου εκπίπτει από το φόρο, αλλά 

μέχρι 150€ φόρου, τόσο για την κύρια κατοικία της οικογένειας όσο 

και την κατοικία των προστατευόμενων παιδιών που σπουδάζουν.

18. Το 15% της δαπάνης για ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια θα 

εκπέσει από το φόρο και μέχρι 150€ αυτού, για κάθε μέλος της 

οικογένειας.

19. Η έκπτωση από το φόρο του 15% της δαπάνης έως 500€ από 

αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί 

να ξεπεράσει σε όφελος φόρου τα 75€ για τους μισθωτούς και τους 

συνταξιούχους.

20. Με την εκκαθάριση της δήλωσης αν προκύψει χρεωστικό 

εκκαθαριστικό σημείωμα, η εξόφληση του φόρου γίνεται μέχρι τρεις 

δόσεις, ενώ αν η βεβαίωση του φόρου γίνει τους μήνες Αύγουστο ή 

Σεπτέμβριο οι δόσεις περιορίζονται σε δύο και από τον Οκτώβριο 

και μετά σε μια.

21. Μειωμένης έκπτωση φόρου 1,5% αντί 2,5% θα τύχουν οι 

φορολογούμενοι, με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα, σε 

περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου, μετά την εκκαθάριση της 

δήλωσης εισοδήματος. Στο 1,5% και μέχρι 118€ η έκπτωση φόρου 

αν οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

22. Η εφορία αναγνωρίζει μόνο ότι αποδεικνύεται από δικαιολογητικά ή 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να 

συνοδεύουν τις δηλώσεις.

Τεκμήρια αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31-12-1992 δεν έχουν 

τεκμήριο συντήρησης & κυκλοφορίας ανεξάρτητα από κυβισμό.

Αυτά που αποκτήθηκαν από 1-1-1993 μέχρι 31-12-2003 δεν έχουν 

τεκμήριο συντήρησης & κυκλοφορίας αν είναι μέχρι 14 φορολογήσιμους 

ίππους.

Αν είναι πάνω από 14 φορολογήσιμους ίππους δεν υπάρχει τεκμήριο 

αν η εργοστασιακή τους αξία κατά το πρώτο έτος κυκλοφορίας μειωμένη λόγω
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παλαιότητας είναι κάτω από 50.000€. Αν είναι πάνω από 14 φορολογήσιμους 

ίππους και πάνω από 50.000€ υπάρχει τεκμήριο.

Τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν από την 1-1-2004 και μετά δεν έχουν 

τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας αν η εργοστασιακή τους αξία πρώτης 

κυκλοφορίας μειωμένη λόγω παλαιότητας είναι κάτω από 50.000€. Αν είναι 

πάνω από 50.000€ υπάρχει τεκμήριο. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν και τεκμήριο 

αγοράς για τα χρήματα που καταβλήθηκαν για την απόκτησή τους μέσα στο 

2004.

Κύριες αλλαγές που ισχύουν από του χρόνου

Σημειώνεται ότι η νέα φορολογική κλίμακα που αύξησε το αφορολόγητο 

από 10.000€ σε 11.000€ & από 8.400€ σε 9.500€ ισχύει από του χρόνου για 

την επόμενη φορολογική δήλωση. Επίσης από του χρόνου θα ισχύσει η 

αύξηση από 15 σε 20% του ποσοστού μείωσης του φόρου με βάση τις 

δαπάνες ιατρικής & νοσοκομειακής περίθαλψης, φροντιστηρίων, ενοικίων 

κύριας κατοικίας, κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν & τόκων δανείων που 

συνάφθηκαν από την 1-1-2003 και μετά.

Εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωση

Αν ο φορολογούμενος ανεξάρτητα από πρόθεση ή όχι υποβάλλει 

εκπρόθεσμη δήλωση υπόκειται σε πρόσθετο φόρο επί του οφειλόμενου 

φόρου με τη δήλωση σε ποσοστό 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης και 

μέχρι 100%.

Ανακριβής δήλωση
Αν ο φορολογούμενος ανεξάρτητα από πρόθεση η όχι υποβάλλει 

ανακριβή δήλωση υπόκειται σε πρόσθετο φόρο σε ποσοστό 3% για κάθε 

μήνα καθυστέρησης, επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο 

φορολογούμενος λόγω της ανακρίβειας και μέχρι 200%.
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Μη υποβολή δήλωσης

Αν ο φορολογούμενος ανεξάρτητα από πρόθεση η όχι δεν υποβάλλει 

δήλωση υπόκειται σε πρόσθετο φόρο σε ποσοστό 3,5% για κάθε μήνα 

καθυστέρησης, επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο 

φορολογούμενος λόγω μη υποβολής της δήλωσης και μέχρι 200%.

Εισοδήματα από δύο ή περισσότερες διαφορετικές περιπτώσεις

Αν κάποιος έχει εισοδήματα από δυο ή περισσότερες διαφορετικές 

κατηγορίες που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει σε διαφορετικές 

ημερομηνίες τότε μπορεί να καταθέσει τη δήλωσή του στη μεταγενέστερη 

ημερομηνία. Το ίδιο ισχύει αν έχουν εισοδήματα και οι δύο σύζυγοι και για τα 

εισοδήματα τους οι προθεσμίες είναι διαφορετικές.

Παράδειγμα.Δικηγόρος με βιβλία Β κατηγορίας έχει σύζυγο που 

εργάζεται ως μισθωτή. Το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ του συζύγου είναι 6. Για 

το δικηγόρο η προθεσμία υποβολής της δήλωσης τελειώνει στις 8 Μαρτίου. 

Για τη σύζυγό του η προθεσμία τελειώνει το Μάιο.

Έχουν δικαίωμα να καταθέσουν τη δήλωσή τους μέχρι τη 

μεταγενέστερη ημερομηνία που είναι η 1811 Μάίου. Μας είναι αδιάφορο το 

τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ της συζύγου για να βρούμε την τελευταία ημέρα 

κατάθεσης της δήλωση, επειδή την δήλωση την καταθέτει ο σύζυγος. Πάντοτε 

λαμβάνουμε υπόψη το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ του συζύγου.

Πότε δεν επιβάλλεται πρόστιμο κατά την υποβολή εκπρόθεσμης
αρχικής δήλωσης.

Για φορολογούμενο που απέκτησε αποκλειστικά εισόδημα από 

μισθούς ή συντάξεις και το ύψος του είναι μέχρι το κλιμάκιο της φορολογικής 

κλίμακας, που ο συντελεστής είναι μηδέν και δεν προκύπτει φόρος, έγινε 

δεκτό από τη διοίκηση σε περίπτωση υποβολής αρχικών εκπρόθεσμων 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος να μην επιβάλλεται πρόστιμο. Η μη 

επιβολή προστίμου ισχύει για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 1997 και 

επομένων ετών.
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Υποχρεωμένοι σε κατάθεση δήλωσης το έτος 2005 ανάλογα με το ύψος
του εισοδήματος

Υπόχρεοι Ύψος εισοδήματος

Όλοι οι πολίτες Εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό πάνω από 3.000€

Μισθωτοί & συνταξιούχοι Εισόδημα μεγαλύτερο από 3.000€

Αγρότες Επιδοτήσεις πάνω από 1.500 € για φυτική 

Παραγωγή & πάνω από 2.250 € για ζωική

Κύριο επάγγελμα άλλο Αγροτικά εισοδήματα ανεξάρτ. από το ύψος τους

Εκμισθωτές ακινήτων Ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα πάνω από 600€
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

2.1 ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Οι παντρεμένοι, όσο διαρκεί ο γάμος τους υποχρεώνονται να κάνουν 

κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υποχρεωμένος σε επίδοση της 

δήλωσης και για τα εισοδήματα της συζύγου του είναι ο σύζυγος. Η δήλωση 

υπογράφεται και από τους δύο συζύγους. Αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) του 

εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου 

συζύγου.

Δήλωση συζύγων που ο γάμος τους έγινε μέσα στο 2004

Αν την 1η Ιανουάριου του 2005 έχει ήδη τελεστεί και υπάρχει γάμος, 

υπάρχει υποχρέωση των συζύγων υποβολής κοινής δήλωσης για τα 

εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο 2004 ανεξάρτητα αν ο γάμος τελέσθηκε 

στην αρχή ή το τέλος του 2004.

Πότε οι σύζυγοι κάνουν χωριστά φορολογική δήλωση

Οι σύζυγοι κάνουν χωριστά φορολογική δήλωση στις εξής 

περιπτώσεις:

Όταν δεν μένουν μαζί κατά το χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση επειδή έχει 

διακοπεί η έγγαμη συμβίωση, όταν ο ένας από τους δυο συζύγους βρίσκεται 

σε κατάσταση πτώχευσης & όταν ο ένας από τους δύο είναι σε δικαστική 

απαγόρευση ή τελεί υπό δικαστική αντίληψη.

Πως υπολογίζεται ο φόρος στη δήλωση των συζύγων

Στην κοινή δήλωση των συζύγων τα εισοδήματα που δηλώνονται 

φορολογούνται ξεχωριστά για κάθε ένα σύζυγο, κατά συνέπεια υπολογίζεται 

χωριστά & ο φόρος που αναλογεί για καταβολή ή επιστροφή.
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Μεταφορά ποσών μεταξύ των συζύγων

Σε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης των συζύγων αν δεν 

προκύπτει ποσό φόρου για τον ένα σύζυγο ή αν αυτό που προκύπτει είναι 

μικρότερο από το σύνολο των μειώσεων που προκύπτουν από τα ποσά 

φόρου για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ενοίκια κύριας κατοικίας και 

ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, για ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια, 

για οικογενειακές δαπάνες και για μείωση των παραμεθορίων περιοχών 

ολόκληρο το ποσό των μειώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει μειώνει 

το φόρο του άλλου συζύγου. Δεν υπολογίζονται όμως οι τόκοι για την 

απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Εκτός από τα παραπάνω ποσά που μειώνουν το ποσό του 

οφειλόμενου φόρου αν υπάρχουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ένεκα 

αναπηρίας από 67% και πάνω δικαιούνται έκπτωση από το εισόδημα χωρίς 

δικαιολογητικά 1.900€ και δεν υπάρχει εισόδημα φορολογούμενο ή αυτό που 

υπάρχει είναι κατώτερο από το ποσό της δαπάνης ολόκληρο το ποσό ή η 

διαφορά του μεταφέρεται και προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου για 

να αφαιρεθεί από το φορολογητέο εισόδημά του.

Μεταφορά για τα αφορολόγητα ποσά των παιδιών

Ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό 

του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας.

Το ποσό της αύξησης είναι 1.000€ για ένα παιδί, 2.000€ για δύο, 

10.000 για τρία και για 1.000 επιπλέον ευρώ κάθε ένα παιδί πάνω από το 

τρίτο.

Αν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα, το αφορολόγητο ποσό που 

δικαιούται για τα παιδιά μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο και αυξάνει το 

αφορολόγητο ποσό του. Η μεταφορά του αφορολόγητου ποσού γίνεται και 

όταν το εισόδημα που έχει, καλύπτει ένα μέρος από το αφορολόγητο ποσό. 

Τότε μεταφέρεται μόνο η διαφορά που δεν καλύφθηκε.

Παράδειγμα: Μισθωτός έχει 4 παιδιά. Το συνολικό αφορολόγητο ποσό 

είναι 10.000€ από την κλίμακα και 11.000€ από τα παιδιά. Άρα σύνολο
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21.000€. Αν είναι & η σύζυγος μισθωτός θα έχει αφορολόγητο δικό της 

10.000€. Το συνολικό αφορολόγητο και των δύο είναι 31.000€.Αν ο σύζυγος 

δεν έχει εισόδημα ολόκληρο το ποσό των 11.000€ μεταφέρεται στη σύζυγο. 

Εάν έχει εισόδημα 15.000€ μεταφέρεται η διαφορά των 6.000€ που αφορά τα 

παιδιά (21.000-15.000).

Τι γίνεται όταν για τον ένα σύζυγο υπάρχει επιστροφή και για τον 

άλλο καταβολή φόρου

Αν με βάση την εκκαθάριση δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή 

ή προκύπτει φόρος για επιστροφή για τον έναν σύζυγο, ολόκληρο αυτό το 

ποσό του προς επιστροφή φόρου μειώνει το ποσό του φόρου που πιθανόν 

προκύπτει για καταβολή για τον άλλο σύζυγο με βάση τη φορολογική κλίμακα.

Παράδειγμα: Από την εκκαθάριση της κοινής δήλωσης των δύο 

συζύγων έχει προκύψει φόρος για καταβολή 600€ για το σύζυγο και 

επιστροφή 150€ για τη σύζυγο. Θα γίνει συμψηφισμός των δύο ποσών και 

τελικά θα οφείλεται φόρος: 600 -150=450€.

Πότε αθροίζονται τα εισοδήματα των συζύγων

Το εισόδημα του ενός συζύγου που προέρχεται από επιχείρηση η 

οποία οικονομικά εξαρτάται από τον άλλο σύζυγο, προστίθεται στα 

εισοδήματα του άλλου συζύγου και φορολογείται στο όνομά του. Σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις τα εισοδήματα που δηλώνονται φορολογούνται ξεχωριστά 

για κάθε ένα σύζυγο.

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα των ανήλικων παιδιών

Τα εισοδήματα των ανήλικων παιδιών προστίθενται & φορολογούνται 

στο όνομα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα. Σε περίπτωση που οι 

γονείς έχουν ίσο εισόδημα προστίθενται στα εισοδήματα του πατέρα.
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Ποιο είναι ανήλικο παιδί

Από το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι ενήλικος είναι 

όποιος έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του. Από αυτό συνεπάγεται 

ότι ανήλικος είναι αυτός που δεν το έχει συμπληρώσει. Για τη δήλωση του 

2005 ανήλικα είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-1986 μέχρι 31-12- 

2004.

Πότε τα ανήλικα παιδιά κάνουν δική τους δήλωση

Πρέπει να κάνουν δική τους φορολογική δήλωση τα ανήλικα παιδιά όταν 

έχουν εισοδήματα από τις εξής περιπτώσεις:

• Από την προσωπική τους εργασία εξαρτημένη ή ανεξάρτητη.

• Από περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από κληρονομιά ή 

δωρεά.

• Αν όμως η δωρεά έγινε από τους γονείς τα ανήλικα παιδιά δεν πρέπει 

να κάνουν δική τους δήλωση. Το ίδιο ισχύει αν το εισόδημα προέρχεται 

από γονικές παροχές.

• Από περιουσιακά στοιχεία από γονικές παροχές και δωρεές του γονέα 

ο οποίος κατά το χρόνο που προκύπτει το εισόδημα δεν βρίσκεται στη 

ζωή.

• Από συντάξεις που απονεμήθηκαν λόγω απώλειάς του ή των γονέων.

• Από περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από τον ανήλικο με βάση 

δικαστική απόφαση σαν υποκατάστατα στοιχεία των προηγουμένων 

περιπτώσεων.

Εισοδήματα ανηλίκου από γονική παροχή ή δωρεά των γονέων

Τα εισοδήματα του ανηλίκου που προέρχονται από περιουσιακό 

στοιχείο που έγινε δωρεά από τους γονείς ή γονική παροχή, δεν 

φορολογούνται στο όνομα του ανηλίκου αλλά προστίθενται για να 

φορολογηθούν στα εισοδήματα του γονέα. Ο ανήλικος θα έχει αυτοτελή 

φορολογική υποχρέωση και θα φορολογούνται τα εισοδήματα στο όνομά του 

αν ο γονέας δεν βρίσκεται στη ζωή όταν προκύπτουν τα εισοδήματα.
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Παράδειγμα: Σε ανήλικο έγινε δωρεά από τον παππού ένα διαμέρισμα 

και από τον πατέρα γονική παροχή ένα άλλο διαμέρισμα, τα οποία είναι 

νοικιασμένα.

Τα ενοίκια που προέρχονται από το διαμέρισμα της δωρεάς του 

παππού θα φορολογηθούν στο όνομα του ανηλίκου, τα ενοίκια από το 

διαμέρισμα της γονικής παροχής του πατέρα θα προστεθούν στα υπόλοιπα 

εισοδήματα του πατέρα και θα φορολογηθούν στο όνομά του.

Εισόδημα ανήλικου παιδιού από διατροφή

Τα ποσά που καταβάλλονται στο ανήλικο παιδί για διατροφή με 

δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη δεν θεωρούνται εισόδημα 

για το ανήλικο παιδί και δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή φορολογικής 

δήλωσης.

Ποιος υποβάλλει τη δήλωση του ανήλικου παιδιού

Όταν το ανήλικο παιδί έχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης, τη 

δήλωση την υποβάλλει ο πατέρας του ανηλίκου. Αν δεν υπάρχει ο πατέρας 

τη δήλωση την υποβάλλει η μητέρα. Αν δεν υπάρχει κανείς από τους γονείς 

την υποβάλλει ο κηδεμόνας.

Πότε υποβάλλουν δήλωση οι κληρονόμοι

Οι κληρονόμοι υποχρεώνονται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 

εισόδημα που απέκτησε ο εκλιπών μέχρι την ημέρα που ζούσε. Αν η 

προθεσμία υποβολής της δήλωσης από τους κληρονόμους, λήξει πριν την 

πάροδο εξαμήνου από την ημέρα του συμβάντος, η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται μέχρι να συμπληρωθούν 6 μήνες από το συμβάν. Η δήλωση θα 

υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. που κατοικούσε ο κληρονομούμενος ή που βρίσκονταν 

η έδρα της επιχείρησής του.

Παράδειγμα: Έστω φορολογούμενος που είχε υποχρέωση να 

υποβάλλει φορολογική δήλωση μέχρι τις 15 Μαρτίου 2005, απεβίωσε την 7°
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Δεκεμβρίου 2005. Οι κληρονόμοι του μπορούν να καταθέσουν τη δήλωση για 

τα εισοδήματα που απέκτησε ο εκλιπών, μέχρι και την 7η Ιουνίου 2005. Στη 

δήλωση αυτή θα δηλωθούν τα εισοδήματα του εκλιπόντος από την 1-4-2004 

μέχρι την 7-12-2004. Αν όμως είχε αποβιώσει τον Ιούλιο του 2004 η δήλωση 

θα υποβληθεί κανονικά μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2005.

2.2 ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ

Πότε και από ποιόν γίνεται η εκκαθάριση της δήλωσης

Αφού κατατεθεί ή ταχυδρομηθεί η δήλωση πρώτα θα ελεγχθεί από 

τους υπαλλήλους της εφορίας, μετά θα σταλεί από τη Δ.ΟΎ. στο 

μηχανογραφικό κέντρο του Υπουργείου Οικονομικών. Από εκεί θα γίνει η 

εκκαθάριση και ο υπολογισμός του φόρου. Το εκκαθαριστικό θα σταλεί 

ταχυδρομικά στο φορολογούμενο. Τονίζεται ότι ελέγχονται υποχρεωτικά όλες 

οι δηλώσεις πριν σταλούν από την εφορία στο μηχανογραφικό κέντρο που θα 

γίνει η εκκαθάριση. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται για τις δηλώσεις που 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Σε πόσες δόσεις πληρώνεται ο φόρος

Αν από την εκκαθάριση προκύψει ποσό για καταβολή πρέπει να 

πληρωθεί εφάπαξ ή σε δόσεις. Πληρώνεται σε τρεις ίσες δόσεις αν η 

βεβαίωση γίνει μέχρι τον Ιούλιο. Από τις δόσεις αυτές η πρώτη πληρώνεται 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του 

φόρου, η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από τη 

βεβαίωση του φόρου και η τρίτη δόση την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

πέμπτου μήνα από την βεβαίωση του φόρου. Αν πληρωθεί εφάπαξ γίνεται 

έκπτωση 1,5%.

Αν η βεβαίωση γίνει τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο θα πληρωθεί σε 

δυο ίσες δόσεις. Από τις δόσεις αυτές η πρώτη πληρώνεται μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την βεβαίωση του φόρου 

και η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση 

του φόρου. Αν πληρωθεί εφάπαξ γίνεται έκπτωση 1,5%. Αν η βεβαίωση γίνει
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από τον Οκτώβριο και μετά θα πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την βεβαίωση του φόρου, με 

έκπτωση 1,5%.

Εφάπαξ πληρώνεται και ο φόρος αν είναι μέχρι 90€ αθροιστικά για το 

φορολογούμενο και τη σύζυγό του. Η πληρωμή πρέπει να γίνει μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου από τη βεβαίωση μήνα.

Παράδειγμα: Αν η βεβαίωση γίνει μέσα στον Ιούνιο του 2005 και ο φόρος 

είναι πάνω από 90 € μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις η πρώτη 

μέχρι τις 29 Ιουλίου 2005, η δεύτερη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2005 και η τρίτη 

μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2005.

Έκπτωση σε εφάπαξ πληρωμή του φόρου

Όταν ο φόρος μπορεί να πληρωθεί σε τρεις δόσεις, δηλαδή η 

βεβαίωση έχει γίνει το αργότερο μέχρι και τον Ιούλιο του 2005 και ο φόρος 

που οφείλεται με βάση εμπρόθεσμη δήλωση πληρωθεί εφάπαξ μέσα στην 

προθεσμία της πρώτης δόσης, γίνεται έκπτωση επί του συνολικού ποσού σε 

ποσοστό 1,5%. Η έκπτωση 1,5% γίνεται αν ο φόρος πληρωθεί εφάπαξ και με 

εμπρόθεσμα μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης ανεξάρτητα αν είναι 

τρεις, δυο ή μία δόση. Αν η δήλωση υποβληθεί μέσω Ιπίστηθί γίνεται επιπλέον 

έκπτωση 1,5% και μέχρι 118€ ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων.

Από πού φαίνεται πότε βεβαιώθηκε ο φόρος

Πάνω στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα σταλεί ταχυδρομικά στο 

φορολογούμενο αναγράφεται και η ημερομηνία που έχει γίνει η βεβαίωση. Πιο 

συγκεκριμένα κάτω από την ένδειξη ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛ. που σημαίνει χρηματικός 

κατάλογος γράφεται ένα νούμερο και η ημερομηνία που έγινε η βεβαίωση π.χ 

4/31.05 αυτό σημαίνει ότι η βεβαίωση έγινε στις 31 Μάίου. Στο εκκαθαριστικό 

γράφεται και η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να πληρωθεί η πρώτη 

δόση.
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Πιο ποσό φόρου δεν καταβάλλεται ή δεν επιστρέφεται

Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση για το 

φορολογούμενο και τη σύζυγο του δεν ξεπερνά αθροιστικά τα 27€ δεν έχει 

υποχρέωση να το καταβάλλει ο φορολογούμενος. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν 

πρόκειται για αρχική, συμπληρωματική ή ανακλητική δήλωση.

Αντίθετα αν κατά την εκκαθάριση αρχικής ή συμπληρωματικής 

δήλωσης προκύπτει φόρος για επιστροφή μέχρι 3€ το ποσό αυτό δεν 

επιστρέφεται στο φορολογούμενο. Αν κατά την εκκαθάριση της αρχικής 

δήλωσης το ποσό για επιστροφή είναι πάνω από 3€ κατά την εκκαθάριση της 

συμπληρωματικής δήλωσης το ποσό για επιστροφή είναι μέχρι 15€ το ποσό 

αυτό δεν επιστρέφεται στο φορολογούμενο.

Δόσεις και ημερομηνίες πληρωμής του φόρου των δηλώσεων 2005

Βεβαίωση φόρου Δόσεις Πληρωμή δόσεων Έκπτωση σε 

εφάπαξ 

πληρωμή

Εντός Απριλίου 3 Μέχρι 31/5,29/7,30/9 1,5%

Εντός Μάίου 3 Μέχρι 30/6,31/8,31/10 1,5%

Εντός Ιουνίου 3 Μέχρι 29/7,30/9,30/11 1,5%

Εντός Ιουλίου 3 Μέχρι 31/8,31/10,30/12 1,5%

Εντός Αυγούστου 2 Μέχρι 30/9,30/11 1,5%

Εντός Σεπτεμβρίου 2 Μέχρι 31/10,30/12 1,5%

Εντός Οκτωβρίου 1 Μέχρι 30/12 1,5%

Εντός Νοεμβρίου 1 Μέχρι 30/1/2006 1,5%

Εντός Δεκεμβρίου 1 Μέχρι 28/2/2006 1,5%
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Φόρος για επιστροφή

Από την εκκαθάριση είναι πιθανόν να προκόψει ποσό φόρου για 

επιστροφή. Αν το ποσό που πρέπει να επιστραφεί είναι μέχρι 1.500€ αυτή θα 

γίνει μέσω της τραπέζης είτε με καταβολή μετρητών στο δικαιούχο είτε με 

απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό του.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν γίνεται άμεσα η επιστροφή φόρου

Δεν γίνεται άμεσα επιστροφή του φόρου:

• Όταν το επιστρεφόμενο ποσό είναι πάνω από 1,500€.

• Όταν υπάρχει προκαταβολή από προηγούμενο οικονομικό έτος και 

δεν πληρώθηκε.

• Όταν υπάρχει προκαταβολή από προηγούμενο οικονομικό έτος και 

δεν είναι γνωστό αν πληρώθηκε εφάπαξ ή σε δόσεις.

• Όταν οφείλονται ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο.

Όταν η επιστροφή είναι πάνω από 1.500€

Αν το επιστρεφόμενο ποσό είναι πάνω από 1.500€ δεν θα επιστραφεί 

άμεσα στο φορολογούμενο αλλά πρώτα θα γίνει η εκκαθάριση από το 

μηχανογραφικό κέντρο, στη συνέχεια θα γίνουν ορισμένες ελεγκτικές 

ενέργειες από τη Δ.Ο.Υ. και μετά θα επιστραφεί το ποσό στο δικαιούχο. Αν 

υπάρχει οφειλή στην εφορία πρώτα θα γίνει συμψηφισμός του οφειλόμενου 

ποσού και μετά το συμψηφισμό αν μείνει ποσό για επιστροφή, θα γίνει η 

επιστροφή στο όνομα του δικαιούχου.

Εκκαθαριστικό και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Υπάρχει η δυνατότητα από το φορολογούμενο να χρησιμοποιήσει το 

εκκαθαριστικό σημείωμα και σαν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

εφόσον αυτό αναγράφεται ρητά πάνω στο εκκαθαριστικό σημείωμα που έχει 

εκτυπωθεί από το μηχανογραφικό κέντρο του Υπουργείου Οικονομικών. Η 

χρονική διάρκεια ισχύος είναι συγκεκριμένη και αναφέρεται πάνω στο έντυπο.
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Για να χρησιμοποιηθεί σαν αποδεικτικό ενημερότητας πρέπει σαν 

δικαιολογητικό να υποβληθεί φωτοτυπία του στην αρχή ή την υπηρεσία που 

το ζητά, η οποία θα επικυρώσει τη φωτοτυπία με την επίδειξη του 

πρωτοτύπου από τον ενδιαφερόμενο.

2.3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κάτοικοι εξωτερικού που καταθέτουν δήλωση στη Δ.ΟΎ. κατοίκων
εξωτερικού στην Αθήνα

Οι κάτοικοι του εξωτερικού που αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα 

πρέπει να καταθέσουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού, 

Λυκούργου 18, Τ.Κ 10552 Αθήνα τηλ. 2105239984, 2105229183, 210 

5229649, FAX 2105228208, 2105229226 εφόσον υπάγονται σε κάποια από 

τις εξής περιπτώσεις: α) δεν έχουν ορίσει με τη δήλωσή τους αντιπρόσωπο 

(εκπρόσωπο), β) έχουν ορίσει αντιπρόσωπο (εκπρόσωπο) ο οποίος υπάγεται 

ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού 

Αττικής, γ) δεν έχουν υποβάλλει δήλωση, αν και είχαν υποχρέωση, 

φορολογίας εισοδήματος ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.

Κάτοικοι εξωτερικού που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα

Όσοι κατοικούν στο εξωτερικό και ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο 

επάγγελμα στην Ελλάδα, αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να καταθέσουν τη δήλωσή τους 

και να φορολογηθούν, είναι η Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας άσκησης της 

επιχείρησης ή του επαγγέλματος, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Κάτοικοι εξωτερικού με αντιπρόσωπο (εκπρόσωπο) που 

φορολογείται σε Δ.ΟΎ. εκτός του νομού Αττικής

Οι κάτοικοι του εξωτερικού που αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα 

εφόσον οι αντιπρόσωποι που έχουν ορισθεί από τους αλλοδαπούς υπάγονται 

ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.ΟΎ. εκτός αυτών του 

νομού Αττικής, πρέπει να καταθέσουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. της
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πρωτεύουσας του νομού που φορολογούνται οι αντιπρόσωποι. Αν 

λειτουργούν στο νομό περισσότερες από μια Δ.Ο.Υ. στην Α’ Δ.Ο.Υ. της 

πρωτεύουσας εκτός από το νομό Θεσσαλονίκης που οι δηλώσεις θα 

κατατεθούν στη Θ’ Δ.Ο.Υ.

Κάτοικοι εξωτερικού με αντιπρόσωπο σε νησιά που έχουν Δ.Ο.Υ.

Οι κάτοικοι του εξωτερικού που αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα 

εφόσον οι αντιπρόσωποι που έχουν οριστεί από τους αλλοδαπούς υπάγονται 

στους νομούς Αττικής .Δωδεκανήσων, Λέσβου, Μαγνησίας, Καβάλας, 

Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κυκλάδων και Σάμου αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. κάθε 

νησιού.

Κάτοικοι εξωτερικού που συμμετέχουν σε εταιρεία Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. κλπ.

Όσοι κατοικούν στο εξωτερικό και είναι εταίροι σε ομόρρυθμη, 

ετερόρρυθμη, περιορισμένης ευθύνης εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή 

αστική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να καταθέσουν τη 

δήλωσή τους και να φορολογηθούν είναι η Δ.Ο.Υ. του εκπροσώπου τους στην 

Ελλάδα.

Δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό πρέπει να 

καταθέσουν τη φορολογική τους δήλωση στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που 

βρίσκεται η κατοικία τους στην Ελλάδα και όχι στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων 

εξωτερικού. Μπορούν όμως να την καταθέσουν και στην προξενική αρχή του 

τόπου που διαμένουν στο εξωτερικό, η οποία πρέπει να τη στην Ελλάδα στον 

αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Πως ορίζεται ο αντιπρόσωπος του φορολογούμενου
Ο φορολογούμενος μπορεί να ορίσει τον αντιπρόσωπό του με την 

αναγραφή των στοιχείων του στην ένδειξη του < ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ> του πίνακα 

1 της φορολογικής δήλωσης. Τονίζεται ότι με τον ορισμό του εκπροσώπου 

δεν μετατίθεται η υποχρέωση υποβολής της φορολογικής δήλωσης από τον 

υπόχρεο στον εκπρόσωπό του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΓΕΝΙΚΑ

Με το ταχυδρομείο θα σταλούν στους φορολογούμενους τρία έντυπα 

της φορολογικής δήλωσης τα οποία θα έχουν εκτυπωμένα πάνω τα στοιχεία 

τους. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί σε δύο αντίτυπα, το τρίτο θα το 

κρατήσουν για το αρχείο τους. Αν η δήλωση σταλεί ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή θα κρατηθεί το ένα έντυπο. Αν η δήλωση κατατεθεί από 

τον ίδιο το φορολογούμενο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο πρέπει 

να έχει μαζί του και το τρίτο έντυπο για να υπογράψει ο υπάλληλος που θα 

παραλάβει τη δήλωση. Αυτό αποτελεί και την απόδειξη ότι έχει κατατεθεί η 

φορολογική δήλωση και σε καμία περίπτωση ακριβές αντίγραφό της.

Έτσι λοιπόν η φορολογική δήλωση μπορεί να υποβληθεί με τους 

παρακάτω τρόπους:

□ Μπορεί να υποβληθεί εις διπλούν, από τον ίδιο το φορολογούμενο με 

την επίσκεψή του στη Δ.Ο.Υ. ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

□ Μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά εις διπλούν με συστημένη επιστολή.

□ Μπορεί να υποβληθεί μέσω λογιστικών γραφείων.

□ Να υποβληθεί ηλεκτρονικά με το ΙηίΘΓΠΘί.

□ Ηλεκτρονικά μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών

Με αυτούς του πέντε τρόπους μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή τους οι 

φορολογούμενοι και ο καθένας από αυτούς προσφέρει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ζυγίσουν τα υπέρ και τα 

κατά κάθε εναλλακτικής λύσης για την κατάθεση της δήλωσής τους & να 

επιλέξουν τον καλύτερο τρόπο με βάση τις ανάγκες, τις γνώσεις, αλλά & τον 

διαθέσιμο χρόνο τους.
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3.1 ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

3.1.1. Επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ.

Ο πρώτος και παραδοσιακός τρόπος είναι η κατάθεση της δήλωσης 

στην εφορία. Πρόκειται για ένα μέσο που επιλέγουν οι περισσότεροι 

φορολογούμενοι με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάθε χρόνο μεγάλες 

ουρές & απίστευτη ταλαιπωρία.

Ωστόσο η ταλαιπωρία και η απώλεια χρόνου αποζημιώνονται με τον 

έλεγχο της δήλωσης που κάνει επιτόπου ο εφοριακός. Στην περίπτωση που 

βρεθούν λάθη διορθώνονται αμέσως. Ο εφοριακός ελέγχει τα ατομικά στοιχεία 

όπως διεύθυνση, τηλέφωνο κ.ά. που γράφονται στην δήλωση πριν από τους 

πίνακες, αν συμφωνούν με τα υπόλοιπα στοιχεία που βρίσκονται στο αρχείο 

του μητρώου.

Επίσης ελέγχει αν αυτά που γράφονται δικαιολογούνται από κάποια 

παραστατικά που συνοδεύουν τη δήλωση & αν αυτά που έχουν γραφτεί 

ανταποκρίνονται σε κάποιους κανόνες και είναι συμβατά με πρόγραμμα 

εκκαθάρισης του taxis.

Στη συνέχεια η δήλωση παραλαμβάνεται & υπογράφεται από τα άτομα 

που έχουν ορισθεί για την παραλαβή δηλ τον παραλαβών & ελεγκτή, 

λαμβάνει αριθμό καταχώρησης και έτσι το πρωτότυπο ξεχωρίζεται, 

δεματοποιείται και αποστέλνεται στο taxis για εκκαθάριση, ενώ ένα αντίγραφο 

με τα παραστατικά που το συνοδεύουν αρχειοθετείται και μένει στη Δ.Ο.Υ.

Τέλος το taxis προβαίνει στην εκκαθάριση της δήλωσης και 

αποστέλλει το εκκαθαριστικό στον φορολογούμενο. Το αποτέλεσμα της 

εκκαθάρισης θετικό ή αρνητικό υλοποιείται μέσω τραπεζών.

Το πλεονέκτημα αυτού του τρόπου κατάθεσης είναι ο επιτόπιος 

έλεγχος της δήλωσης για τυχόν λάθη & παραλήψεις από τον εφοριακό.

Ενώ μειονεκτήματα είναι αναμονή σε ουρές, κατάθεσης της δήλωσης 

σε συγκεκριμένο ωράριο. Στην περίπτωση αυτή κυριαρχεί η κουλτούρα της 

συναλλαγής, της διαφθοράς δηλ. λάδωμα, φακελάκι. Ο κάθε άνθρωπος 

έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον αρμόδιο υπάλληλο & βάζει σε 

πειρασμό τον τελευταίο να ζητήσει χρήματα παρανόμως. Άρα η κουλτούρα
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της Δημόσιας διοίκησης δεν είναι φιλική στις νέες τεχνολογίες & στην 

πραγματική εξυπηρέτηση του πολίτη.2

Η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η 

κατοικία του φορολογούμενου. Αν ο φορολογούμενος συμμετέχει σε 

επιχείρηση με τη μορφή της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. υποχρεώνεται να υποβάλλει τη 

δήλωσή του στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της κατοικίας του και όχι στη Δ.Ο.Υ. 

της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Αν ο φορολογούμενος ασκεί ατομική επιχείρηση ή είναι ελεύθερος 

επαγγελματίας π.χ. δικηγόρος, γιατρός, λογιστής κ.λ.π. η δήλωση 

υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που έχει την έδρα της η επιχείρηση ή 

που είναι η έδρα του επαγγέλματος του κατά το χρόνο υποβολής της 

δήλωσης. Αν ασκεί περισσότερες από μια δραστηριότητες η δήλωση 

υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της κύριας επιχείρησης ή του κύριου 

επαγγέλματος του.

Επίσης οι φορολογούμενοι υποχρεώνονται να ενημερώσουν εγγράφως 

τη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή του τόπου άσκησης του επαγγέλματος τους για κάθε 

αλλαγή διεύθυνσης . Η διόρθωση των ατομικών στοιχείων που αφορούν τη 

διεύθυνση κατοικίας μπορεί να γίνει πάνω στο έντυπο Ε1 με διαγραφή της 

παλαιός διεύθυνσης και γράψιμο της νέας χωρίς να χρειάζεται να γίνει άλλη 

γραπτή ενημέρωση στη Δ.Ο.Υ. Το ίδιο ισχύει αν έγινε αλλαγή ταυτότητας ή 

αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση.

Είναι δυνατόν όμως ο φορολογούμενος κατά λάθος να καταθέσει ή να 

ταχυδρομήσει τη φορολογική του δήλωση σε άλλη Δ.Ο.Υ. από αυτή π ου είχε 

υποχρέωση να την καταθέσει σύμφωνα με το νόμο. Σ’ αυτή τη περίπτωση δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις στο φορολογούμενο με την προϋπόθεση ότι η 

ταχυδρόμηση ή η κατάθεση της δήλωσης γίνεται εμπρόθεσμα. Η Δ.Ο.Υ. που 

θα παραλάβει τη δήλωση υποχρεώνεται να τη στείλει στη Δ.Ο.Υ. που είναι 

αρμόδια.

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. να παραλάβει και να ελέγξει την εκπρόθεσμη 

φορολογική δήλωση είναι η Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας κατά το χρόνο 

υποβολής της δήλωσης ο φορολογούμενος έχει την κατοικία του ή την έδρα 

της επιχείρησής του.

2 Επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. & ’’Οικονομία” , Τα Νέα 10.2.2003 ,σ.63-64
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Αν διαπιστωθούν από τη φορολογική αρχή λάθη ή παραλείψεις πάνω 

στη φορολογική δήλωση αυτά πρέπει να διορθωθούν από τον ίδιο το 

φορολογούμενο μετά από πρόσκληση που θα του γίνει εγγράφως ή 

τηλεφωνικώς. Η φορολογική αρχή μπορεί να διορθώσει από μόνη της τα λάθη 

στις αθροίσεις, στις μεταφορές των ποσών από τα δικαιολογητικά πάνω στη 

δήλωση και αναριθμητισμούς.

3.1.2 Ταχυδρομική αποστολή συστημένης επιστολής

Τα ΕΛΤΑ εμπλέκονται με τρεις διαφορετικές επιστολές: 

α)Απλό γράμμα

Δεν χρησιμοποιείται, έχει σχεδόν καταργηθεί, διότι δεν παίρνουμε 

απόδειξη και σε περίπτωση που χαθεί δεν έχουμε αποδεικτικό στοιχείο. 

β)Συστημένη επιστολή

Ιδιαίτερο κόστος αναλόγως το βάρος περίπου 2,17 ευρώ. Ο ίδιος ο 

φορολογούμενος στέλνει τη συστημένη επιστολή με τα στοιχεία του, έχοντας 

στα χέρια του ένα αποδεικτικό ότι έστειλε την επιστολή, 

γ) Φάκελος Taxis Post ή προπληρωμένου τέλους

Η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων με χρήση του φακέλου taxis 

post μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. ή σε πρακτορεία 

(καταστήματα που τους έχει δώσει ο ΕΛ.ΤΑ. την δυνατότητα να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους) ανεξάρτητα το που αγοράστηκε αυτός ο φάκελος.

Είναι φάκελος με επικολλημένη την ειδική απόδειξη κατάθεσης στο 

εμπρόσθιο μέρος του. Η απόδειξη αυτή έχει ειδική μονοσήμαντη αρίθμηση & 

αλφαβητικό χαρακτήρα.

Ο πελάτης, φορολογούμενος συμπληρώνει τα στοιχεία του Αποστολέα 

& Παραλήπτη και ο υπάλληλος κόβει και του δίνει την απόδειξη βάζοντας το 

σήμαντρο αποδεικτικό από πιο γραφείο κατατέθηκε.

Το σημαντικότερο που πρέπει να γνωρίζουν οι πελάτες είναι ότι οι 

φάκελοι taxis post θα πρέπει να κατατείθονται όπως και τα υπόλοιπα 

συστημένα γράμματα στα ταχυδρομικά γραφεία της χώρας και όχι να 

ρίχνονται στα γραμματοκιβώτια αγροτικών διανομέων γιατί υπάρχει 

περίπτωση να χαθούν.
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Έτσι ο πελάτης μόνο με τρία ευρώ & χωρίς κανένα περιορισμό στο 

βάρος των εγγράφων του μπορεί εύκολα να συμπληρώσει τα στοιχεία του & 

την διεύθυνση της εφορίας του, γρήγορα να καταθέσει το φάκελο taxis post 

στο πλησιέστερο κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. χωρίς αναμονή στις ουρές & 

ταλαιπωρία μετακινήσεων, αξιόπιστα κάνοντας χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών θα προωθήσει τη δήλωση του πελάτη παρέχοντας ειδική 

απόδειξη κατάθεσης με μοναδική ειδική αρίθμηση(03τοοάΘ).

Μειονέκτημα αυτού του τρόπου είναι ουρές στο ταχυδρομείο & 

κίνδυνος κλήσης από την εφορία σε περίπτωση λάθους.3

3.1.3 Ο λογιστής

Ένας άλλος τρόπος που ακολουθείται από πολλούς 

φορολογούμενους για την κατάθεση της δήλωσης είναι η ενοικίαση των 

υπηρεσιών του λογιστή. Αυτός θα αναλάβει τα πάντα από τη συμπλήρωση 

έως και την κατάθεση της δήλωσης στη Δ.Ο.Υ Μπορεί & ηλεκτρονικά να 

στείλει τη δήλωση του πελάτη είτε με δικούς του κωδικούς είτε με κωδικούς 

του πελάτη. Χάρη στις γνώσεις που κατέχει & με διάφορα τεχνάσματα μπορεί 

να πετύχει ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος.

Έτσι ο φορολογούμενος θα γλιτώσει από την σχετική ταλαιπωρία. 

Ωστόσο αυτό θα του κοστίσει αφού οι λογιστές χρεώνουν συνήθως έως και 

100 ευρώ για μια δήλωση, ανάλογα με τον αριθμό πηγών εισοδήματος του 

φορολογουμένου. Είναι ο κατάλληλος για τον φορολογούμενο που προτιμά τις 

υπηρεσίες του γιατί θα του υποδείξει κάποιους τρόπους να απαλλαγεί & να 

αποφύγει τυχόν φόρους. Στη περίπτωση αυτή υπάρχει η φοροδιαφυγή η 

οποία έχει γίνει ο πονοκέφαλος των φορολογικών αρχών. Έχουν ληφθεί 

μέτρα για την καταπολέμησή της, δύο σημεία δεν έχουν τονιστεί. Το ένα είναι 

ότι σαν λαός οι Έλληνες δεν έχουμε αποκτήσει φορολογική συνείδηση & το 

άλλο είναι ότι, δυστυχώς για τη χώρα μας, οι συντελεστές φορολογίας είναι 

πολύ υψηλοί.

3 Επίσκεψη στα ΕΛ.ΤΑ
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Ο πελάτης-φορολογούμενος & ο λογιστής λειτουργούν άτυπα, 

απαλλαγμένα από τον ιδιαίτερο τύπο, χωρίς κάποια βεβαίωση για το πότε ο 

λογιστής θα υποβάλει την φορολογική δήλωση του πελάτη.4

3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

3.2.1 Χρήση Διαδικτύου

Η ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών έχει σχεδιασθεί 

& υλοποιηθεί με στόχο την άμεση & ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη 

χρησιμοποιώντας τις ευκολίες που σήμερα προσφέρει το Διαδίκτυο. Από 

αυτή την υπηρεσία μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι πολίτες που έχουν 

υποχρέωση να υποβάλλουν αρχικές δηλώσεις και όχι εκπρόθεσμες, 

συμπληρωματικές και τροποποιητικές, όπου αυτό μπορεί να γίνει μόνο στη 

Δ.Ο.Υ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι www.taxisnet.gr όπου μπορούμε να 

υποβάλλουμε τη δήλωσή μας αν έχουμε πάρει κωδικούς ή να κάνουμε 

εγγραφή για να μας σταλούν οι κωδικοί.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων είναι αρκετά απλή και συνοψίζεται στα 

παρακάτω βήματα:

■ Υποβολή αίτησης εγγραφής από το φορολογούμενο

Οι προϋποθέσεις εγγραφής για έναν φορολογούμενο είναι να διαθέτει 

αριθμό φορολογικού μητρώου και να είναι υπόχρεος υποβολής δηλώσεως 
φόρου εισοδήματος.

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν επιβάλλει κανένα κόστος για την 

εγγραφή ή τη μετέπειτα χρήση των προγραμμάτων. Γενικά δεν υπάρχει 

κανένα πρόσθετο κόστος πέρα από τέλη προς το Ιηίβτηθί και το κόστος της 

χρήσης της τηλεφωνικής γραμμής του Ο.Τ.Ε. Ο ενδιαφερόμενος χρήστης ή ο 

λογιστής που θέλει να υποβάλλει αίτηση εγγραφής, επισκέπτεται την σχετική

4 4 Οικονομία” ,Τα Νέα 10.2.2003,σ.63-64
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ηλεκτρονική σελίδα της υπηρεσίας www. taxis net.5.gr, επιλέγει το κουμπί 

«εγγραφή» & συμπληρώνει τις φόρμες εγγραφής. Η αίτηση ολοκληρώνεται και 

επιλέγεται το κουμπί «τέλος».

■ Πιστοποίηση & αποστολή κωδικών από το Taxisnet

Τα στοιχεία που υποβάλλονται μέσω της παραπάνω φόρμας 

ελέγχονται αυτόματα και, εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητά τους, εκδίδεται 

ένας κωδικός χρήστη (user name) & μια συνθηματική λέξη (password) τα 

οποία & αποστέλλονται στο νέο χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail) κατά τη διάρκεια της εγγραφής στο σύστημα. Είναι απαραίτητο να 

γίνει εγγραφή στο σύστημα για τον κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά. Κάθε 

φορολογούμενος πρέπει να έχει τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης και να 

υποβάλλει ξεχωριστά τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Εάν κάποιοι φορολογούμενοι έχουν ήδη πάρει κωδικούς πρόσβασης 

για την ηλεκτρονική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ισχύουν οι ίδιοι & 

για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Επίσης όσοι 

φορολογούμενοι έχουν ήδη υποβάλλει ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους για τον 

προηγούμενο χρόνο, θα χρησιμοποιήσουν τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης 

και για το επόμενο έτος.

■ Χρήση κωδικών για εισαγωγή στο taxis net από το φορολογούμενο,

μέσω υπηρεσιών του Internet.

Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που μας έστειλε ηλεκτρονικά το 

Υπουργείο Οικονομικών μπορούμε να υποβάλλουμε τη δήλωσή μας, πιο 

συγκεκριμένα: Μέσω του Internet μπαίνουμε στο www.taxisnet.qr επιλέγουμε 

το κουμπί (Taxisnet Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες), την ενότητα «χρήστες» και 

στην οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώνουμε τους κωδικούς. Εάν τους 

χρησιμοποιήσουμε σωστά, προχωράμε & επιλέγουμε «Νέα δήλωση» από το 

κεντρικό μενού επιλογών.

5 Taxis net : Προέρχεται από το taxis ( Taxis Information System : Σύστημα Φορολογικής 
Ενημέρωσης )
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■ Συμπλήρωση & υποβολή ηλεκτρονικά της δήλωσης από το 

φορολογούμενο.

Αφού επιλέξουμε το «Νέα Δήλωση» στη συνέχεια διαλέγουμε τον τύπ0.:2

Τ Ε I Κ Α Λ Α Μ Α ΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ

δήλωσης «Εισόδημα Φυσικών Προσώπων» και τέλος επιλέγουμε ποιο από τα 

έντυπα Ε1, Ε2 Ε3, Ε9, θέλουμε να συμπληρώσουμε & να υποβάλλουμε. 

Αφού επιλεγεί το έντυπο αρχίζουμε να συμπληρώνουμε τους πίνακες που 

θέλουμε. Ανάλογα με τον πίνακα που θέλουμε να συμπληρώσουμε τον 

επιλέγουμε, κάνουμε κλικ & εμφανίζεται ο πίνακας που επιλέξαμε. Ανάλογα με 

την περίπτωσή μας και τα εισοδήματά μας συμπληρώνουμε τις αντίστοιχες 

ενδείξεις σε κάθε πίνακα όπως θα συμπληρώναμε και χειρόγραφα τη δήλωσή 

μας.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής που καθορίζεται από το Υπουργείο. Έτσι 

ισχύουν οι ίδιες προθεσμίες ανεξάρτητα αν οι δηλώσεις υποβάλλονται από 

τους ίδιους τους φορολογούμενους στις Δ.Ο.Υ., ή στέλνονται ταχυδρομικά ή 

υποβάλλονται μέσω του Internet. Για το Internet το μόνο που χρειάζεται να 

κάνει ο φορολογούμενος είναι να συμπληρώσει τα στοιχεία της δήλωσης που 

εμφανίζεται ηλεκτρονικά και να πατήσει το κουμπί «Υποβολή Δήλωσης». 

Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω «Internet» μπορούν να 

υποβληθούν μέχρι την έναρξη ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών 

της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.

Όταν επιλέγουμε το κουμπί «Υποβολή Δήλωσης» και η δήλωση είναι 

σωστή, το σύστημα Taxisnet απαντά με το μήνυμα:«Η υποβολή του εντύπου 

Ε1 ολοκληρώθηκε επιτυχώς» όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία 

Υποβολής & ο Α/Α Πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία υποβολής είναι η 

ημερομηνία καταχώρισης της δήλωσης στο Taxisnet η δε δήλωση αυτή 

αντιμετωπίζεται όπως & οι άλλες δηλώσεις που παραλαμβάνονται τοπικά στη 

Δ.Ο.Υ., είτε μηχανογραφικά (μέσω taxis) είτε ταχυδρομικά.

Μετά την επιτυχή καταχώριση μιας δήλωσης φόρου εισοδήματος 

εμφανίζεται ένας πίνακας με τον αριθμό πρωτοκόλλου με τον οποίο έχει 

καταχωρηθεί ηλεκτρονικά η δήλωση. Καλό είναι να σημειωθεί αυτός ο 

αριθμός. Αν θέλουμε μπορούμε να επιστρέφουμε στο κεντρικό μενού, να 

επιλέξουμε «Υποβληθείσες Δηλώσεις», να επιβεβαιώσουμε το είδος της
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δήλωσης και αφού κάνουμε κλικ στον Α/Α Πρωτοκόλλου που θέλουμε, 

μπορούμε να δούμε και να εκτυπώσουμε την δήλωση που υποβλήθηκε, δεν 

μπορούμε όμως να την τροποποιήσουμε.

■ Εκκαθάριση & αποστολή των δηλώσεων με ενημέρωση των Δ.Ο.Υ.

από το taxis net.

Αφού υποβληθεί η δήλωση ηλεκτρονικά & καταχωρηθεί στο σύστημα 

του Υπουργείου Οικονομικών στη συνέχεια η υπηρεσία του taxisnet 

ενημερώνει ηλεκτρονικά τις Δ.Ο.Υ. Έτσι αν απευθυνθούμε για οποιοδήποτε 

λόγο στη Δ.Ο.Υ., η δήλωσή μας θα μπορεί να βρεθεί αμέσως και να 

αντληθούν από αυτή όλα τα στοιχεία που θα μας είναι χρήσιμα.

Εκτός από την ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα θα γίνει & η εκκαθάριση η οποία θα αποσταλεί ταχυδρομικά προς το 

φορολογούμενο. Η εκκαθάριση θα είναι ίδια ανεξάρτητα από τον τρόπο 

υποβολής της δήλωσης. Αν προκύπτει ποσό για πληρωμή θα μας γίνει 

έκπτωση 1,5% & μέχρι 118 €.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα χρήσης ή σύνδεσης, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στους διαχειριστές του συστήματος μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή fax. Υπεύθυνο για τη λειτουργία της 

υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων είναι το τμήμα taxis net της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (fax 2104802589) 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail:taxisnet@taxisnet.gr).

Υποβολή εντύπων Ε2, Ε3, Ε9, που συνοδεύουν τη δήλωση

Όταν η δήλωση υποβάλλεται μέσω INTERNET τα συμπληρωματικά 

έντυπα, Ε2 για τα ενοίκια των ακινήτων, Ε3 για τα οικονομικά στοιχεία 

επιχειρήσεων & επιτηδευματιών, Ε9 δήλωση στοιχείων ακινήτων, 

υποβάλλονται και αυτά ηλεκτρονικά μέσω INTERNET χωριστά από το κυρίως 

έντυπο.

Αντίγραφα δηλώσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 

Αν ο φορολογούμενος χρειαστεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) η των 

εντύπων Ε2, Ε3, Ε9, που υποβάλλονται μαζί με τη δήλωση εφόσον έχουν
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υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του ίηίθΓηθί ενεργεί ως εξής. Εκτυπώνει τα 

έντυπα που έχει υποβάλλει από το νννννν.ΐαχίε net.gr και με υπεύθυνη 

δήλωση του ν. 1599/1986 βεβαιώνει ότι αυτά τα έντυπα είναι ακριβή 

αντίγραφα αυτών που έχουν υποβληθεί.

Τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται στην εφορία

Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω ίηίθτηθί δεν 

θα υποβληθούν στην εφορία αλλά πρέπει να φυλαχτούν μέχρι και 31-12- 

2009. Τα δικαιολογητικά (αποδείξεις δαπανών, ιατρικών εξόδων, 

ασφαλίστρων, τόκων πρώτης κατοικίας κ.λ.π.), είναι βέβαιο ότι θα ζητηθούν 

σε πιθανό μελλοντικό έλεγχο. Αν δεν τα έχουμε δεν θα αναγνωρισθούν οι 

δαπάνες που γράφτηκαν πάνω στη δήλωση.

Επιστροφή φόρου πάνω από 1.500 €

Αν η δήλωση υποβλήθηκε μέσω του ίηίΘτηθί & το ποσό της 

επιστροφής φόρου είναι πάνω από 1.500€ πρέπει να κατατεθούν τα 

δικαιολογητικά της δήλωσης στη Δ.Ο Υ. καλό είναι μαζί να υποβληθεί & ένα 

αντίγραφο της δήλωσης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά.

Η υποβολή της δήλωσης με αυτό τον τρόπο έχει πλεονεκτήματα & 

μειονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

Ο φορολογούμενος εφόσον εγγράφει στο ΤθχίΒΠθί μπορεί να 

αποστείλει τη δήλωσή του από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου όλο το 24ωρο 

ανεξάρτητα αν είναι εργάσιμη ή μη εργάσιμη ημέρα, επτά ημέρες την 

εβδομάδα, ξεπερνώντας τα ωράρια και τις ουρές των Εφοριών. Παράλληλα, 

εφόσον το εκκαθαριστικό του είναι χρεωστικό, θα του γίνει έκπτωση 2,5% του 

φόρου με μέγιστο τα 118€. Για όσους το εκκαθαριστικό είναι πιστωτικό, η 

επιστροφή φόρου γίνεται σύντομα αφού η εκκαθάριση της δήλωσης που έχει 

κατατεθεί στο Διαδίκτυο γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης 

με αυτό τον τρόπο κανείς αναρμόδιος δεν θα πληροφορηθεί για το 

περιεχόμενο της δήλωσης.

Μειονέκτημα είναι ότι θα πρέπει ο φορολογούμενος να μπει στο 

σύστημα άλλη μια φορά για να αποστείλει ηλεκτρονικά, εφόσον είναι
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υποχρεωμένος, άλλα φορολογικά έντυπα, όπως το Ε2 (κατάσταση 

μισθωμάτων ακινήτων) και το Ε9 (μεταβολή ακίνητης περιουσίας). Άλλο 

μειονέκτημα είναι ότι η εκκαθάριση θα γίνει πολύ σύντομα οπότε αν έχουμε να 

πληρώσουμε κάποιο σημαντικό ποσό ίσως αυτό το πληρώσουμε νωρίτερα, 

ενώ αν ταχυδρομούσαμε τη δήλωσή μας ίσως η εκκαθάριση καθυστερούσε 

και τέλος θα πρέπει να φυλάξουμε τα δικαιολογητικά για πέντε χρόνια σπίτι 

μας.6

3.2.2 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ένας άλλος τρόπος κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης είναι 

τα 500 Κ.Ε.Π. τα οποία εφαρμόσθηκαν το 2003 για πρώτη φορά . Η 

Διεθνής ονομασία τους είναι One -  Stop Shop ή καταστήματα μονής 

στάσης και είναι ενσωματωμένα στους Ο.Τ.Α. , Δήμους , Νομαρχίες .

Τα Κ.Ε.Π. εξυπηρετούν μόνο φυσικά πρόσωπα , αντιγράφουν και 

υποβάλουν αλλά δεν συμπληρώνουν .

Είναι μια υποβοήθηση για το διαδίκτυο και για να υποβάλλεις τη 

δήλωση σου ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποκτήσεις κάποιους 

προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης όπως προανέφερα .

Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν τα Κ.Ε.Π. Για να το 

κάνουν αυτό θα πρέπει ο φορολογούμενος να προσέλθει με αποδεικτικό 

έγγραφο ταυτοπροσωπίας , ταυτότητα κλπ καθώς και οποιοδήποτε 

έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που πιστοποιεί 

τον A . Φ. Μ. και τη Δ. Ο.Υ. όπως εκκαθαριστικό κλπ .

Κατόπιν ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. συμπληρώνει την ηλεκτρονική 

αίτηση με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά , την εκτυπώνει και την 

δίνει στον φορολογούμενο ενημερώνοντας τον ότι θα παραλάβει τους 

κωδικούς του μέσα στο διάστημα των 10 ημερών στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση που έχει δηλώσει.

Όταν αποσταλούν οι κωδικοί από το taxisnet ο φορολογούμενος 

τους παραλαμβάνει από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και τον ενημερώνει 

ότι μπορεί να τους αλλάξει όποτε θέλει.

6 «Οικονομία » Τα Ν έα , 10.2.2003, σελ.63-64 & «Δηλώστε έξυπνα 2005», σελ.8
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Στην περίπτωση που ο πολίτης διαθέτει ήδη κωδικούς δεν 

γίνεται όλη αυτή η διαδικασία αλλά όπως θα δούμε παρακάτω μόνο η 
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει με δική του 

ευθύνη το έντυπο Ε1 ή Ε1Α. Στην περίπτωση που είναι τραγουδιστής 

το Ε14 και ναυτικοί Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο. Ο υπάλληλος 

χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του, καταχωρεί τα 

στοιχεία των παραπάνω εντύπων αφού αλλάξει το password για λόγους 

ασφαλείας.

Στην συνέχεια εάν ο πολίτης πρέπει να καταβάλλει και άλλα 

έντυπα όπως Ε2 , Ε3 ή Ε9 ο υπάλληλος θα επιλέξει φύλαξη της 

δήλωσης και έλεγχος των στοιχείων αλλιώς θα υποβάλει ηλεκτρονικά 

την δήλωση.

Εάν η υποβολή της δήλωσης έγινε σωστά τότε από το taxis 

net επιστρέφεται αριθμός πρωτοκόλλου επιτυχούς υποβολής αλλιώς εάν 

έχει διαπιστωθεί λάθος στέλνεται ηλεκτρονικό μήνυμα από το taxis net 

στο ΚΕΠ και ο υπάλληλος ειδοποιεί τον πολίτη.

Στον φορολογούμενο δίνεται αντίγραφο της καταχωρηθείσας 

δήλωσης με τον αριθμό πρωτοκόλλου και δεν υπογράφεται από τον 

υπάλληλο ούτε και το έντυπο της δήλωσης που προσκομίζει ο 
φορολογούμενος7.

Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μέσω του taxis phone 8. To 

μόνο που δίνεται είναι αντίγραφο εκκαθαριστικού και φορολογική 

ενημερότητα. Πρέπει να καλέσουμε στο 210 4803133 και μόλις 

πληκτρολογήσουμε έναν κωδικό και το Α. Φ. Μ του πολίτη με 

αστερίσκο στο τέλος αποστέλλεται το εκκαθαριστικό με fax και 

σφραγίζεται η και η βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Στα Κ.Ε.Π αποφεύγουμε τις ουρές και έχουμε έκπτωση 2,5% έως 

118 €. Όμως ο φορολογούμενος θα πρέπει να επισκεφθεί 2 έως 3 

φορές τα Κ.Ε.Π προκειμένου να καταθέσει την δήλωση του. Μια φορά 

για να καταθέσει ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής του στο taxis n e t, άλλη 

μια φορά για να καταθέσει ηλεκτρονικά την δήλωση και άλλη μια φορά

7 Επίσκεψη ΚΕΠ
8 Taxis phone : Υπηρεσία του fax για παραγγελία εγγράφων
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εφόσον πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά έντυπα όπως το Ε2 ,Ε3 και 
το Ε9 .

Η κουλτούρα των Κ.Ε.Π. είναι διαφορετική από αυτή των 

αρμόδιων Δημόσιων Υπαλλήλων διότι τα Κ.Ε.Π. είναι εξ ορισμού 

ταγμένα στην εξυπηρέτηση του πολίτη και έτσι αποτρέπεται και η 

συναλλαγή της διαφθοράς μεταξύ του πολίτη και των αρμόδιων 

Δημοσίων Υπηρεσιών .

Δηλαδή μέχρι να δημιουργηθούν τα Κ.Ε.Π. ο κάθε άνθρωπος 

έπρεπε να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον αρμόδιο υπάλληλο 

βάζοντάς τον σε πειρασμό να ζητήσει χρήματα παρανόμως. Τώρα η 

κατάσταση αυτή έρχεται να καταργηθεί με την μεσολάβηση των Κ.Ε.Π .

Έτσι ο πολίτης δεν έρχεται σε επαφή με τον αρμόδιο υπάλληλο 

όπου για τις διάφορες υπηρεσίες του έπρεπε να κάνει ισάριθμες στάσεις 

στα καταστήματα Δημόσιων Υπηρεσιών . Τώρα με αυτό το μοντέρνο 

σύστημα διακινούνται έγγραφα , όχι οι πολίτες .

Σε αντιδιαστολή με τα Κ.Ε.Π. δημιουργήθηκε ο ΣΤ.Ε.Π. 9 μια 

ενδιαφέρουσα καινοτομία του Υπουργείου Οικονομικών να εκσυγχρονίσει 

τον φορολογούμενο και την εφορία .

Ο ΣΤ.Ε.Π. πρέπει να είναι εσωτερικός , γεωγραφικός μέσα στο 

κράτος , στις εφορίες , είναι ειδικών καθηκόντων σε αντίθεση με τα 

Κ.Ε.Π. τα οποία είναι γενικών καθηκόντων .

Ο ΣΤ.Ε.Π. είναι ένα νέο σημείο ταχείας εξυπηρέτησης πολιτών στις 

Δ.Ο.Υ., σε έναν ευχάριστο, λειτουργικό & ειδικά οργανωμένο, εξοπλισμένο & 

διαμορφωμένο χώρο, με αίθουσα υποδοχής & αναμονής κοινού, σύστημα 

σειράς προτεραιότητας, σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό πληροφορικής & 

επικοινωνιών, ο πολίτης μπορεί να:

α)Να εξυπηρετείται από έναν υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., γρήγορα, χωρίς 

ταλαιπωρία, μέσα από μια νέα, απλή & αυτοματοποιημένη εφαρμογή του 

Taxis, για πολλές υποθέσεις & συναλλαγές του, όπως παραλαβή δηλώσεων, 

αιτήσεων, χορήγηση πιστοποιητικών, επικύρωση φωτοαντιγράφων, θεώρηση 

του γνήσιου της υπογραφής κ.λ.π.

9 ΣΤΕΠ : Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών ( One -  Stop Shop : Διεθνής Ονομασία )
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β)Να απευθυνθεί σε έναν ειδικό υπάλληλο υποδοχής & ενημέρωσης 

και να λάβει γενικές πληροφορίες, ενημερωτικά φυλλάδια, εγκυκλίους, 

πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα.

γ)Να απευθυνθεί σε έναν υπεύθυνο υπάλληλο για τη διατύπωση τυχόν 

παραπόνων & υποδείξεων του, προς επίλυση των τυχόν προβλημάτων 

εξυπηρέτησής του.

Ο Σ.Τ.Ε.Π. εκφράζει τη νέα τάση εξωστρέφειας του κράτους, με 

επίκεντρο ενδιαφέροντος του τον πολίτη, που επιβάλλει την προσαρμογή της 

οργανωτικής δομής, των λειτουργιών & των διαδικασιών των Δημόσιων 

Υπηρεσιών στις πραγματικές ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών, για την 

παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε αυτούς.

Στρατηγική του Υπουργείου είναι η μείωση των συναλλαγών του πολίτη 

με τη Δ.Ο.Υ. και των επισκέψεων του σε αυτή, με την παροχή πολλών 

εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησής του από απόσταση. Στις περιπτώσεις 

που πρέπει να επισκεφθεί τη Δ.Ο.Υ., στόχος είναι να εξυπηρετείται ποιοτικά & 

γρήγορα από ένα σημείο για όλες σχεδόν τις συναλλαγές του.

Ο Σ.Τ.Ε.Π. είναι το πρώτο βήμα για την βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ενός οργανισμού βέβαια αυτό εξαρτάται κατά ένα 

πολύ μεγάλο βαθμό από το πόσο πρόθυμη & ανοικτή σε ιδέες είναι η 

διοίκηση του, καθώς και από την ικανότητα μετάδοσης & εφαρμογής που 

διαθέτει. Για να αποφευχθούν οι κλυδωνισμοί στην ισορροπία του 

συστήματος, προτείνεται η σταδιακή μετάβαση στο στόχο που είναι η άμεση 

εξυπηρέτηση του πολίτη με την αποτελεσματικότερη οργάνωση της Δ.Ο.Υ. & 

την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Όμως για να 

φτάσουμε στον τελικό στόχο, πρέπει απαραιτήτως να γίνει το πρώτο βήμα 

γιατί ....«Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός»

Άρα λοιπόν αποστολή των Δ.Ο.Υ. είναι η είσπραξη των εσόδων και η 

πληρωμή των εξόδων του κράτους, καθώς και η παροχή υπηρεσιών 

κορυφαίας ποιότητας στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των 

σχετικών τους υποχρεώσεων, εφαρμόζοντας τη φορολογική νομοθεσία με 

αποτελεσματικότητα, ακεραιότητα και δικαιοσύνη για όλους, με το μικρότερο 

δυνατό κόστος.10

10 Επίσκεψη σε Σταθμό Εξυπηρέτησης Πελατών σε Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

Για την συμπλήρωση της δήλωσης είναι σκόπιμο να γίνουν μερικές 

επισημάνσεις.

Τα κουτάκια με αστερίσκο δεν συμπληρώνονται από τους 

φορολογουμένους αλλά από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ., για το λόγο αυτό 

πρέπει να αγνοηθούν από όσους συμπληρώνουν τη φορολογική δήλωση. Η 

συμπλήρωση οποιοδήποτε κωδικού της δήλωσης πρέπει να γίνεται με 

καθαρά & ευκολοδιάβαστα γράμματα. Αν τυχόν έχει καθυστερήσει η 

παραλαβή κάποιου δικαιολογητικού που υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση, ο 

φορολογούμενος μπορεί να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 

με την οποία δηλώνεται ότι μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα υποβληθεί 

το δικαιολογητικό που λείπει. Επίσης τα πρόσωπα που γράφονται για πρώτη 

φορά στη φορολογική δήλωση χρειάζεται να υποβληθεί ληξιαρχική πράξη ή 

βεβαίωση που να αποδεικνύει το γεγονός.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Οι παντρεμένοι υποχρεώνονται να κάνουν κοινή δήλωση για τα 

εισοδήματά τους η οποία υπογράφεται και από τους δυο συζύγους. Οι 

γυναίκες φορολογούμενες που βρίσκονται σε διάσταση δεν πρέπει να 

γράψουν το όνομα του συζύγου αλλά του πατέρα. Αν έχει κατατεθεί και 

πέρυσι φορολογική δήλωση τα έντυπα θα σταλθούν με το ταχυδρομείο και θα 

έχουν εκτυπωμένα πάνω τα στοιχεία του φορολογουμένου. Σε περίπτωση 

που κάποια από αυτά έχουν μεταβληθεί πρέπει πάνω στη δήλωση να 

διορθωθούν και να αναγραφούν τα νέα. Για οποιαδήποτε διόρθωση είναι 

απαραίτητη η δήλωση αλλαγής εγγράφως στην εφορία.

Τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στη φορολογική 

δήλωση είναι η Δ.Ο.Υ., το τηλέφωνο, η διεύθυνση επαγγέλματος, ο αριθμός 

μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμός ταυτότητας (στρατιωτική ή πολιτική), ο 

ταχυδρομικός κώδικας, στοιχεία της συζύγου του φορολογουμένου εάν δεν 

είναι εκτυπωμένα, αριθμός μητρώου της συζύγου, η ένδειξη παντρεμένος ή 

όχι. Επίσης τα στοιχεία του εκπροσώπου και ο Α.Φ.Μ. είναι υποχρεωτικό να 

αναγραφούν όταν ο εκπροσωπούμενος κατοικεί στο εξωτερικό, είναι
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ανήλικος, ή πρόκειται για κληρονομιά ή για εισοδήματα από περιουσιακά 

στοιχεία που βρίσκονται σε επιδικία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο πίνακας 2 περιέχει πληροφοριακά στοιχεία. Σημειώνεται ότι πρέπει 

να συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα αυτού επειδή μερικές από αυτές 

χρειάζονται για να γίνει σωστά ο υπολογισμός του φόρου. Ο πίνακας αυτός 

θα συμπληρωθεί με ένα "X" αν ο φορολογούμενος υπάγεται σε κάποια από 

τις περιπτώσεις που αναγράφονται. Αν δεν τον αφορά κάποια περίπτωση δεν 

θα σημειώσει οτιδήποτε σε αυτήν.

327-328 Στους κωδικούς 327-328 σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ αν

πρόκειται για νέο φορολογούμενο και η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη 

φορά, για το φορολογούμενο, για τη σύζυγό του ή και για τους δύο. Είναι 

πιθανό για παράδειγμα ο φορολογούμενος να έχει καταθέσει και άλλη φορά 

δήλωση ενώ η σύζυγός του να καταθέτει για πρώτη φορά δήλωση. Σ' αυτή 

την περίπτωση θα συμπληρωθεί "X ' μόνο στον κωδικό της συζύγου στον 328.

319-320 Στους κωδικούς 319-320 σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ αν ο

φορολογούμενος ή η σύζυγός του ή και οι δύο είναι κάτοικοι του εξωτερικού 

και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα. Συμπληρώνεται και όταν η δήλωση 

υποβάλλεται επειδή κάποιος έχει στην κυριότητά ή την κατοχή του στην 

Ελλάδα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης χωρίς να έχει στην Ελλάδα 

πραγματικό εισόδημα αλλά μόνο το τεκμήριο από το αυτοκίνητο.

329 Στον κωδικό 329 σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ αν ο 

φορολογούμενος είναι κηδεμόνας σε σχολάζουσα κληρονομιά ή 

μεσεγγυούχος ή προσωρινός διαχειριστής.

330 Στον κωδικό 330 σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ αν ο 

φορολογούμενος είναι επίτροπος, κηδεμόνας ανηλίκου ή δικαστικός 

συμπαραστάτης και με την ιδιότητά αυτή υποβάλλεται η δήλωση από το 

φορολογούμενο.

331 Στον κωδικό 331 σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ αν η δήλωση 

υποβάλλεται από τον ή την κληρονόμο φορολογούμενου που απεβίωσε. Οι
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κληρονόμοι υποχρεώνονται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 

εισόδημα που απέκτησε ο εκλιπών μέχρι την ημέρα που ζούσε. Αν η 

προθεσμία υποβολής της δήλωσης από τους κληρονόμους, λήξει πριν την 

πάροδο εξαμήνου από την ημέρα του θανάτου, η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται μέχρι να συμπληρωθούν 6 μήνες από το συμβάν. Η δήλωση θα 

υποβληθεί στην Δ.Ο.Υ. που κατοικούσε ο κληρονομούμενος ή που βρισκόταν 

η έδρα της επιχείρησής του.

013-014 Στους κωδικούς 013 και 014 γράφεται η πληροφορία αν ο

φορολογούμενος ή σύζυγός του είναι συνταξιούχοι και έχουν γεννηθεί πριν το 

1940.

Έχει πρακτικό ενδιαφέρον η συμπλήρωση αυτού του κωδικού αν το 

εισόδημα που δηλώνεται είναι γύρω στα 3.000€ και μετά την αφαίρεση του 

φόρου το εισόδημα που απομένει είναι κάτω από 3.000€. Σε αυτήν την 

περίπτωση χρειάζεται να υποβληθεί και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής 

ταυτότητας ή αν η δήλωση κατατίθεται από το φορολογούμενο αρκεί η απλή 

επίδειξη της ταυτότητας.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να υποβληθεί 

φωτοαντίγραφο της ταυτότητας για αυτούς που έχουν γεννηθεί πριν το 1940 

και δηλώνουν μεγαλύτερα εισοδήματα. Έτσι για παράδειγμα αν κάποιος έχει 

γεννηθεί το 1930 είναι συνταξιούχος και δηλώνει εισοδήματα 11.000€ και οι 

εκπτώσεις είναι 2.000€ δεν έχει κανένα φορολογικό ενδιαφέρον για το 

φορολογούμενο η συμπλήρωση αυτών των κωδικών.

015-016 Στους κωδικούς 015 και 016 γράφεται η πληροφορία και

σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ αν ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του 

που απόκτησαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις, 

ημερομίσθια κλπ) εργάσθηκαν ή κατοίκησαν μέσα στο 2004 από 9 μήνες και 

πάνω σε παραμεθόρια περιοχή. Σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει επί πλέον 

μείωση του ποσού φόρου για τα παιδιά που βαρύνουν το φορολογούμενο 

κατά 30€ για κάθε ένα. Αν δεν δηλώνονται προστατευόμενα μέλη παιδιά είναι 

αδιάφορη η συμπλήρωση αυτού του κωδικού.
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Δικαιολογητικά κατοίκων παραμεθόριων περιοχών

Για να γίνει επί πλέον μείωση θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την 

δήλωση, βεβαίωση του Δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας ή άλλης 

δημόσιας αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο μισθωτός έχει την κατοικία 

του σε παραμεθόρια περιοχή. Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους βεβαίωση του 

εργοδότη για τον χρόνο που εργάσθηκαν σε εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

και για τους στρατιωτικούς βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας.

309-310 Στους κωδικούς 309 και 310 σημειώνεται "Χ" πάνω στη λέξη ΝΑΙ

ή ΟΧΙ ανάλογα αν το πρόσωπο που δηλώνει εισοδήματα στους κωδικούς 307 

και 308 θέλει να γίνουν από το καθαρό εισόδημα των κωδικών αυτών οι 

εκπτώσεις που αφορούν δαπάνες του πίνακα 7 (ιατροφαρμακευτικά, 

ασφάλιστρα, δίδακτρα) ή ελαφρύνσεις που προέρχονται από τα 

προστατευόμενα μέλη του πίνακα 9. Η επιλογή ανήκει στον φορολογούμενο 

και μπορεί να ζητήσει οι εκπτώσεις να γίνουν από τα υπόλοιπα εισοδήματα 

που δηλώνει. Έτσι οι κωδικού 309-310 συμπληρώνονται μόνο από 

βουλευτές, υπουργούς κλπ, ή συνταξιούχους.

011-012 Στους κωδικούς 012 και 012 γράφεται πληροφορία και

σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ αν ο φορολογούμενος ή σύζυγός του 

πήραν στεγαστικό επίδομα ως μισθωτοί μέσα στο 2004. Αν δεν έχει ληφθεί 

μέσα στο 2004 στεγαστικό επίδομα δεν σημειώνεται οτιδήποτε.

007-007 Στους κωδικούς 007 και 008 σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ

αν ο φορολογούμενος ή σύζυγός του κατοικεί μόνιμα σε νησί που έχει 

πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Για τους κατοίκους αυτούς 

προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδήμά τους 

αυξάνεται το πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας σε ποσό 13.206 

ευρώ. Ο φορολογικός συντελεστής για το κλιμάκιο αυτό είναι μηδέν. Έτσι όσοι 

κατοικούν μόνιμα σε αυτά τα νησιά και δηλώσουν εισόδημα μέχρι 13.206 

ευρώ δεν θα πληρώσουν φόρο. Για να αποδειχθεί η μόνιμη κατοικία πρέπει 

να υποβληθεί μαζί με την δήλωση βεβαίωση προέδρου της κοινότητας ή του 

δημάρχου ότι ο φορολογούμενος είναι γραμμένος στα δημοτολόγια της 

κοινότητας ή του Δήμου.
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617 Στον κωδικό 617 σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ αν μαζί με την 

δήλωση υποβάλλεται και το έντυπο Ε9.

385 -  386 Στους κωδικούς 385 - 386 σημειώνεται 'X ' πάνω στη λέξη ΝΑΙ

αν ο φορολογούμενος ή σύζυγός του ή και οι δύο είναι κάτοικοι χώρας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός βέβαια της Ελλάδας και αποκτούν πάνω το 90% 

του συνολικού εισοδήματος τους στην Ελλάδα.

905 -  906 Στους κωδικούς 905 - 906 σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ

αν ο φορολογούμενος ή σύζυγός του ή και οι δύο ανήκουν στην κατηγορία 

των ολικώς τυφλών, παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που 

ξεπερνούν σε ποσοστό το 80% και γενικά βρίσκονται σε κατάσταση που 

χρειάζονται συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση από άλλα άτομα.

911 -  912 Στους κωδικούς 911 - 912 σημειώνεται "X” πάνω στη λέξη ΝΑΙ

αν ο φορολογούμενος είναι αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτατο πλήρωμα σε 

εμπορικό πλοίο ή ανήκει στο ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ
ΦΟΡΟΥ

Ο πίνακας αυτός είναι πληροφοριακός και συμπληρώνεται για να 

γίνουν φορολογικές ελαφρύνσεις οι οποίες εξαρτώνται από τον αριθμό 

παιδιών που είναι προστατευόμενα και από το δικαίωμα για επιπλέον 

έκπτωση λόγω αναπηρίας ποσού 1900€ για τον ίδιο ή την σύζυγό του ή τα 

προστατευόμενα άτομα.

001 -  002 Στους κωδικούς 001 - 002 σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη ΝΑΙ

αν υπάρχουν προϋποθέσεις για τον υπόχρεο και την σύζυγό του για έκπτωση 

ποσού 1,900€ λόγω αναπηρίας. Για να αναγνωριστεί η έκπτωση πρέπει να 

υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
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Δικαιολογητικά

Για να αναγνωρισθεί το ποσό της έκπτωσης όταν υπάρχει αναπηρία 

από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση σε ποσοστό 

από 67% και πάνω πρέπει να υποβληθεί μαζί με τη δήλωση γνωμάτευση της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να φαίνεται η 

αναπηρία. Για να αναγνωριστεί η φορολογική έκπτωση δεν είναι αρκετό το 

απόκομμα της σύνταξης που γράφεται πάνω η αναπηρία αλλά πρέπει να 

υποβάλλεται η απόφαση της υγειονομικής επιτροπής. Στην περίπτωση εφ 

όρου ζωής αναπηρίας κάθε χρόνο μαζί με τη δήλωση να υποβάλλεται μια 

φωτοτυπία της απόφασης.

Αν ο φορολογούμενος παίρνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας 

ασφάλισης επειδή έχει βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80 

% μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να 

προκύπτει ο λόγος συνταξιοδότησης & το ποσοστό αναπηρίας.

Για τους τυφλούς και τους νεφροπαθείς για να αναγνωρισθεί το ποσό 

έκπτωσης των 1.900€ χρειάζεται βεβαίωση από τη νομαρχία ή βεβαίωση 

νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει η ασθένεια. Γ ια τους ανάπηρους 

αξιωματικούς ή θύματα πολέμου χρειάζεται να κατατεθεί η βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του γενικού λογιστηρίου του κράτους & για τους οπλίτες 

των σωμάτων ασφαλείας βεβαίωση από την Ελληνική Αστυνομία.

003 -  004 Στους κωδικούς 003 -  004 γράφεται ο αριθμός των παιδιών τα 

οποία βαρύνουν το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

005 -  006 Στους κωδικούς 005 -  006 γράφονται αριθμητικά τα πρόσωπα 

του πίνακα 9 που έχουν αναπηρία πάνω από 67% και πάνω.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

4 Α Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Ο φορολογικός νόμος ορίζει ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε χρόνο από εξαρτημένη εργασία και 

αφορά μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις επιδόματα και γενικά κάθε παροχή.
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Δεν θεωρείται εισόδημα για μισθωτούς και κατά συνέπεια δεν υπόκειται 

σε φόρο η αποζημίωση που δίνεται σε δημόσιους υπαλλήλους, τα έξοδα 

κίνησης και το εφάπαξ. Το σημαντικότερο δικαιολογητικό είναι η βεβαίωση 

αποδοχών στην οποία γράφονται οι αποδοχές είτε είναι φορολογημένες είτε 

όχι, οι κρατήσεις και τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν. Η βεβαίωση 

πρέπει να δοθεί στους μισθωτούς μέχρι 15 Φεβρουάριου σε δυο αντίτυπα η 

οποία και θα περιλαμβάνει και τις κρατήσεις για το χρόνο απεργίας ή στάσης.

Αν υπάρχουν αποδοχές που απαλλάσσονται από φόρο πρέπει να 

αναγράφονται πάνω στη βεβαίωση και πρέπει να γίνει ρητή αναφορά των 

διατάξεων που προβλέπουν αυτή την απαλλαγή με αναγραφή του 

συγκεκριμένου άρθρου και νόμου, διαφορετικά θα βρεθεί κανείς στη 

δυσάρεστη θέση όταν πάει να καταθέσει τη δήλωσή του να μην την 

παραλάβουν επειδή έχει αυτή την έλλειψη. Τέτοια εισοδήματα που 

απαλλάσσονται στο σύνολό τους είναι συντάξεις προσώπων που είναι 

ολικώς τυφλοί ή έχουν αναπηρία πάνω από 80%, το επίδομα ανεργίας από 

τον Ο.Α.Ε.Δ. και η σύνταξη των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης.

301 -  302 Στους κωδικούς 301 -  302 γράφεται το καθαρό ποσό που 

εισπράχθηκε από μισθούς και συντάξεις.

303 -  304 Στους κωδικούς 303 -  304 γράφεται το καθαρό ποσό μόνο από 

κύριες συντάξεις.

321 -  322 Στους κωδικούς 321 -  322 γράφεται το άθροισμα των καθαρών 

ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και βοηθήματα.

305 -  306 Στους κωδικούς 305 -  306 γράφεται το καθαρό ποσό του

Ε.Κ.ΑΣ. (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) το οποίο θεωρείται εισόδημα και 

φορολογείται.

317 -  318 Στους κωδικούς 317 -318  γράφονται οι καθαρές αμοιβές των 

ιατρών που προέρχονται πάνω από 2 εφημερίες το μήνα, καθώς και τα ποσά 

που καταβλήθηκαν σε ποδοσφαιριστές ή άλλους αθλητές από ποδοσφαιρικές 

εταιρίες.

307 -  308 Στους κωδικούς 307 -  308 γράφεται το καθαρό ποσό των

εισοδημάτων Βουλευτών, Υπουργών, Ευρωβουλευτών καθώς και οι 

συντάξεις τους.
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4Β Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το νόμο αγρότες είναι τα φυσικά πρόσωπα τα 

απασχολούμενα κατά κύρια απασχόληση με κάθε είδους αγροτική εργασία, 

γεωργία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία κ.λ.π, η οποία τους αποφέρει 

τουλάχιστον το 50% του συνολικού εισοδήματος τους.

Από το γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με τα αντικειμενικά 

κριτήρια αφαιρείται το ποσό του ενοικίου που πληρώνεται για μίσθωση 

γεωργικής γης, το 25% της δαπάνης για αγορά καινούριου πάγιου 

εξοπλισμού και για αυτούς που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσης είναι 

νέοι αγρότες το ποσό ανέρχεται σε 50% αντί 25%. Όσοι είναι κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες έχουν απαλλασσόμενο ποσό 1.500€ από το καθαρό 

γεωργικό εισόδημα και 3.000€ για αυτούς που παίρνουν εξισωτικές 

αποζημιώσεις. Η απαλλαγή δίνεται στους νέους αγρότες με την προϋπόθεση 

ότι θα εξακολουθήσουν να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για μια ακόμη 

δεκαετία.

Για την αφαίρεση του ποσού του ενοικίου που πληρώθηκε για την 

ενοικίαση της γεωργικής γης, χρειάζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το 

μισθωτήριο συμβόλαιο και για τη μείωση της δαπάνης κατά 25% ή 50% από 

την αγορά πάγιου εξοπλισμού, χρειάζεται η υποβολή φωτοαντιγράφων των 

τιμολογίων αγοράς.

461 -  462 Στους κωδικούς 461 -  462 γράφονται τα καθαρά κέρδη της 

ατομικής αγροτικής επιχείρησης.

915 -  916 Στους κωδικούς 915 -  916 γράφονται τα καθαρά κέρδη που

προκύπτουν από ατομική γεωργική επιχείρηση με βάση αντικειμενικά 

κριτήρια. Δηλ. συμπληρώνεται ο πίνακας με τα στοιχεία όπως δήμος ή 

κοινότητα, είδος αγροτικής παραγωγής, καλλιέργεια αγροτικής γης, συνολικό 

καθαρό εισόδημα κ.λ.π.

335 -  336 Στους κωδικούς 335 -  336 γράφονται τα ενοίκια που 

πληρώθηκαν για να μισθωθεί γεωργική γη.
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326 Στον κωδικό 326 γράφεται η αξία του καινούργιου γεωργικού 

εξοπλισμού που αφορά πάγια που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο έτος.

337 -  338 Στους κωδικούς 337 -  338 γράφεται το 25% της αξίας του

καινούργιου πάγιου εξοπλισμού ή το 50 % αν είναι κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότης και η ηλικία του είναι μέχρι 40 χρονών.

339 -  340 Στους κωδικούς 339 -  340 γράφεται το ποσό που

απαλλάσσεται από το φόρο ανάλογα με την περίπτωση που υπάγεται ο 

αγρότης.

4 Ε. Εισόδημα από ακίνητα

Εισόδημα από ακίνητα είναι τα έσοδα που προκύπτουν κάθε χρόνο 

από την εκμετάλλευση ακινήτων, τα οποία μπορεί να είναι κατοικίες, 

καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, γήπεδα κ.λ.π. Αν ενοικιαστούν ακίνητα 

που είναι επιπλωμένα ή έχουν μέσα διάφορα μηχανήματα, στο εισόδημα από 

ακίνητα προστίθεται και το ενοίκιο από τα έπιπλα ή τα μηχανήματα που 

ενοικιάζονται μαζί με το ακίνητο.

Τα συμφωνητικά για ενοικίαση ακινήτων ανεξάρτητα από το ύψος του 

ενοικίου που έχει συμφωνηθεί πρέπει μέσα σε 30 ημέρες να κατατίθενται σε 

οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

Πάνω στο έντυπο Ε2 και εν συνεχεία στη δήλωση γράφεται σαν 

εισόδημα το ποσό των ενοικίων ακόμη και αν δεν εισπράχθηκαν μέσα στη 

χρήση που ανήκουν ή δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Αυτά τα ενοίκια τα 

οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο είναι δυνατόν 

να μην περιληφθούν στη φορολογική δήλωση αν εκχωρηθούν στο δημόσιο, η 

οποία εκχώρηση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση από το δικαιούχο των 

ενοικίων μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο τα εισοδήματα υπόκεινται σε 

φόρο.

Απαλλάσσεται από το φόρο το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από 

τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης κατοικίας από τους γονείς προς τα παιδιά 

και αντίστροφα. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα αναγραφεί πάνω στη δήλωση. 

Μαζί με τη δήλωση του ιδιοκτήτη που κάνει την παραχώρηση πρέπει να 

υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αυτού που κατοικεί
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προκειμένου να απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος αυτός που έκανε την 

παραχώρηση. Αντίθετα το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση 

κατοικιών προς άλλα πρόσωπα αναγράφεται πάνω στη δήλωση και 

φορολογείται κανονικά.

Ο ενοικιαστής συμφωνεί με τον ιδιοκτήτη οικοπέδου να κτίσει στο 

οικόπεδό του, το οποίο κτίσμα θα το χρησιμοποιήσει όσο χρόνο διαρκεί η 

μίσθωση και ύστερα θα το παραδώσει με η χωρίς αντάλλαγμα. Ο 

οικοπεδούχος πρέπει κάθε χρόνο να δηλώνει εισόδημα.

Παράδειγμα: Ιδιοκτήτης οικοπέδου το ενοικιάζει σε τρίτο και γίνεται 

συμφωνία ο ενοικιαστής με έξοδά του να κτίσει μέσα σε αυτό. Έστω ότι το 

κόστος του ακινήτου που κτίσθηκε μέσα στο οικόπεδο είναι 100.000 € και ο 

ενοικιαστής θα το εκμεταλλευτεί για 7 χρόνια. Μετά τη λήξη της μίσθωσης έχει 

συμφωνηθεί ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου να πληρώσει αντάλλαγμα ύψους 

16.000€ στον ενοικιαστή. Το ετήσιο εισόδημα που πρέπει να δηλώσει ο 

ιδιοκτήτης του οικοπέδου θα είναι 12.000€ δηλ. (100.000€ -

16.000€)/7= 12.000€

103 -  104 Στους κωδικούς 103-104 γράφεται το σύνολο των ενοικίων

που αποκτήθηκαν από την εκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν ως 

κατοικίες, σχολεία, ξενοδοχεία κ.α. όπως προκύπτουν από το έντυπο Ε2.

105 -  106 Στους κωδικούς 105-106 γράφεται το σύνολο των ενοικίων

που αποκτήθηκαν από την εκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για 

οποιοδήποτε σκοπό όπως καταστήματα, γραφεία, αποθήκες.

107 -  108 Στους κωδικούς 107-108 γράφεται το σύνολο των ενοικίων

που αποκτήθηκαν από την εκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν σαν 

γήπεδα και από την παραχώρηση χώρων για την τοποθέτηση φωτεινών 

επιγραφών και κάθε είδους διαφημίσεων.

109 -  110 Στους κωδικούς 109-110 γράφεται το σύνολο των ενοικίων

που αποκτήθηκαν από εκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν σαν 

βιομηχανοστάσια.

101 -  102 Στους κωδικούς 101-102 γράφεται το σύνολο των ενοικίων 

που αποκτήθηκαν από εκμίσθωση γαιών (χωράφια, δένδρα κ.λ.π.)
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αναγραφόμενο στους κωδικούς 101-102 εισόδημα από την εκμίσθωση της 

γεωργικής γης είναι μικρότερο από αυτό που προσδιορίζεται με βάση το 

αντικειμενικό σύστημα.

111 -  112 Στους κωδικούς 111-112 γράφεται το σύνολο των ενοικίων

που αποκτήθηκαν από την υπεκμίσθωση ακινήτων δηλ η μίσθωση ακινήτου 

σε τρίτο πρόσωπο, από πρόσωπο που δεν είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου 

αλλά ενοικιαστής, που χρησιμοποιήθηκαν για οποιοδήποτε σκοπό.

113 -  114 Στους κωδικούς 113-114 γράφεται το σύνολο των ενοικίων 

που καταβλήθηκαν από το μισθωτή(ενοικιαστή) στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη). 

129 -  130 Στους κωδικούς 129-130 γράφεται το σύνολο των τεκμαρτών

ενοικίων που αποκτήθηκαν από την δωρεάν παραχώρηση ακινήτων που 

χρησιμοποιήθηκαν ως κατοικίες.

143 -  144 Στους κωδικούς 143-144 γράφεται το σύνολο των τεκμαρτών

ενοικίων που αποκτήθηκαν από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων που 

χρησιμοποιήθηκαν σαν σχολεία, φροντιστήρια και από την 

ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.

145 -  146 Στους κωδικούς 145-146 γράφεται το σύνολο των τεκμαρτών

ενοικίων που αποκτήθηκαν από την δωρεάν παραχώρηση ακινήτων που 

χρησιμοποιήθηκαν για οποιοδήποτε σκοπό και από την ιδιοχρησιμοποίηση 

για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια γήπεδα, 

γαίες κ.λ.π.

147 -  148 Στους κωδικούς 147-148 γράφεται το σύνολο των τεκμαρτών 

ενοικίων από την δωρεάν παραχώρηση γηπέδων.

141 -  142 Στους κωδικούς 141-142 γράφεται το σύνολο των τεκμαρτών

ενοικίων από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν σαν 

γαίες.

151 -  152 Στους κωδικούς 151-152 γράφονται οι δαπάνες που

καταβλήθηκαν για ασφάλιστρα, για επισκευή & συντήρηση καθώς και για 

αμοιβή δικηγόρου σε δίκες για καθορισμό ενοικίου. Είναι απαραίτητο να 

υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με τη δήλωση.

909 -  910 Στους κωδικούς 909-910 συμπληρώνονται μόνο όταν το
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καταβλήθηκαν για ασφάλιστρα, για επισκευή & συντήρηση και για αμοιβή 

δικηγόρου σε δίκες για ακίνητα τα οποία είτε εκμισθώθηκαν, είτε 

παραχωρήθηκε δωρεάν η χρήση τους εκτός από κατοικίες και 

βιομηχανοστάσια.

163 -  164 Στους κωδικούς 163 -  164 γράφονται οι αποζημιώσεις που

καταβλήθηκαν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον ενοικιαστή λόγω λύσης 

επαγγελματικής μίσθωσης.

165 -  166 Στους κωδικούς 165 -  166 γράφεται το σύνολο των

μισθωμάτων που αποκτήθηκαν από τη μίσθωση του ακινήτου για το οποίο 

δόθηκε αποζημίωση.

159 -  160 Στους κωδικούς 159 -  160 γράφονται οι υπόλοιπες δαπάνες

που πραγματοποιήθηκαν, όπως ο φόρος υπέρ του δημοσίου που βαρύνει τις 

γαίες κ.λ.π.

175 - 176 Στους κωδικούς 175 -  176 γράφεται το σύνολο των

μισθωμάτων που αποκτήθηκαν στο εσωτερικό από την εκμίσθωση ή δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης ακινήτων εκτός από δωρεάν παραχώρηση γονέα σε 

παιδί, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως κατοικίες των οποίων η επιφάνεια 

υπερβαίνει τα 300 τ.μ. Στις κατοικίες αυτές επιβάλλεται συμπληρωματικός 

φόρος 3% αντί για 1,5% που ισχύει στα υπόλοιπα ακίνητα.

177 -  178 Στους κωδικούς 177 -  178 γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα

μόνο των οικοδομών που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και 

ιδιοχρησιμοποιούνται ως κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια και έχουν 

χαρακτηρισθεί διατηρητέες.

179 -  180 Στους κωδικούς 179 -  180 γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα

μόνο των οικοδομών που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και 

ιδιοχρησιμοποιούνται σαν καταστήματα, γραφεία, αποθήκες και έχουν 

χαρακτηρισθεί διατηρητέες.

181 -  182 Στους κωδικούς 181-182 γράφεται το ποσό που πληρώθηκε

για πραγματικές δαπάνες των κωδικών 151 -  152 & 157 -  158 οι οποίες 

αφορούν μόνο διατηρητέα.

157 -  158 Στους κωδικούς 157 -  158 γράφονται οι δαπάνες που
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προέρχονται από εκμίσθωση ακινήτων από την εταιρεία «Αθήνα 2004» για τα 

οποία εισοδήματα δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου.

ΕΝΤΥΠΟ Ε2

Το έντυπο Ε2 ή αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων 

συμπληρώνεται από όσους έχουν εισοδήματα από ακίνητα, και η υποβολή 

του είναι ανεξάρτητη από την υποβολή του εντύπου Ε9. Σε περίπτωση που 

έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος υπάρχει 

υποχρέωση για υποβολή χωριστού εντύπου Ε2 έστω και αν υπάρχει 

συνιδιοκτησία σε μερικά. Αν κάποιο ακίνητο ήταν κενό για κάποιο διάστημα 

το δηλώνει στο Ε2 ως κενό αλλά θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη 

δήλωση φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ από το οποίο να 

αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο αυτό το διάστημα.

Το σημείο που πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως όσοι θα 

συμπληρώσουν το έντυπο Ε2 είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου του 

ενοικιαστή. Με βάση αυτό τον αριθμό γίνεται η διασταύρωση του ποσού του 

ενοικίου που το δηλώνει σαν έξοδο ο ενοικιαστής και σαν έσοδο ο ιδιοκτήτης. 

Τα δυο αυτά ποσά πρέπει να είναι τα ίδια, αφού όσα πλήρωσε ο ένας τόσα 

εισέπραξε ο άλλος.

Όσοι έχουν ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας και έχουν η όχι 

δευτερεύουσα εξοχική κατοικία, αυτά τα ακίνητα θα τα συμπεριλάβουν στο 

βασικό έντυπο Ε1 και όχι στο Ε2. Αν πέρα από τα δύο αυτά ακίνητα έχουν 

άλλα ακίνητα μισθωμένα ή όχι τότε υποχρεωτικά θα συμπληρωθεί το Ε2. Αν 

στα ακίνητα υπάρχουν συνιδιοκτήτες πρέπει στη δεύτερη σελίδα του Ε2 να 

γραφούν τα στοιχεία τους.

Ο φορολογούμενος πρέπει να γράψει πάνω στη δήλωση του τα ποσά 

που έχει εισπράξει χωρίς να κάνει οποιαδήποτε αφαίρεση ποσού η οποία 

γίνεται κατά την εκκαθάριση από τη μηχανογράφηση του Υπουργείου. 

Προκειμένου για οικοδομές που χρησιμοποιούνται σαν κατοικίες, σχολεία, 

φροντιστήρια κ.λ.π. αφαιρείται ποσοστό 10% για αποσβέσεις και μέχρι 15 % 

για έξοδα ασφαλίστρων, καθώς και 30% αν πρόκειται για οικοδομές που είναι

741 —  742 Στους κωδικούς 741 -  742 γράφονται τα εισοδήματα που
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διατηρητέες. Για να αφαιρεθεί αυτό το ποσοστό Πρέπει να υποβληθεί το 

πρωτότυπο φορολογικό στοιχείο που έχει εκδοθεί για αυτές τις περιπτώσεις.

Σε αντίθεση με την κατάργηση του φόρου ιδιοκατοίκησης για όλες τις 

κατοικίες που χρησιμοποιούσαμε και ήταν πάνω από ορισμένα τετραγωνικά, 

υπολογίζονταν ένα επί πλέον ποσό εισοδήματος το οποίο συναθροίζονταν με 

τα υπόλοιπα και φορολογούμασταν για το σύνολο, τώρα ισχύει τεκμήριο για 

ιδιοκατοικούμενη ή μισθωμένη κύρια κατοικία πάνω από 200 τ.μ. και για 

δευτερεύουσα κατοικία πάνω από 150 τ.μ.

4 ΣΤ. Εισόδημα από κινητές αξίες

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα εισοδήματα που προέρχονται από 

κινητές αξίες και πρέπει να φορολογηθούν μετά την είσπραξή τους από το 

δικαιούχο. Εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που προκύπτει από 

μερίσματα μετοχών των ανωνύμων εταιριών, από τόκους ομολογιών και 

χρεογράφων καθώς και από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων και μερίσματα από 

τόκους καταθέσεων, δανείων κ.λ.π.

291 —  292 Στους κωδικούς 291 -  292 γράφεται το καθαρό εισόδημα που

προέρχεται από την Ελλάδα από τόκους κάθε έντοκου τίτλου κατάθεσης οι 

οποίοι έγιναν ληξιπρόθεσμοι μέσα στο 2004.

4 Ζ. Εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης

Από το νόμο ορίζεται ότι σε φόρο εισοδήματος υπόκειται κάθε φυσικό 

πρόσωπο για τα εισοδήματα που προκύπτουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια εφόσον έχει την κατοικία του στην 

Ελλάδα. Αν δεν υπάρχει διακρατική σύμβαση της Ελλάδας με τη χώρα που 

προέρχονται οι συντάξεις αυτές φορολογούνται στην Ελλάδα και ο φόρος 

που αποδεδειγμένα έχει καταβληθεί, συμψηφίζεται μέχρι του ποσού του 

φόρου που αναλογεί για το ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα. Αν υπάρχει 

διακρατική σύμβαση για τη φορολογία μισθών & συντάξεων καθώς και για 

την πίστωση του φόρου που έχει τυχόν καταβληθεί στο εξωτερικό
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λαμβάνονται υπόψη αυτά που έχουν ορισθεί από τη διακρατική σύμβαση, και 

πιο συγκεκριμένα υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

1. Τα εισοδήματα να φορολογούνται μόνο στο εξωτερικό οπότε τα ποσά 

δεν θα γράφονται στους κωδικούς 389 -  390 αλλά στους κωδικούς 

659 -  660 του πίνακα 6.

2. Τα εισοδήματα να φορολογούνται και στις δυο χώρες.

Αν η σύνταξη φορολογείται και στα δυο κράτη τότε ο φόρος που έχει 

παρακρατηθεί από το κράτος που έχει καταβάλλει τη σύνταξη συμψηφίζεται 

από το κράτος κατοικίας του δικαιούχου δηλ την Ελλάδα, όπου για να γίνει 

αυτό χρειάζεται βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του εξωτερικού.

3. Τα εισοδήματα να φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Αν η σύνταξη φορολογείται σύμφωνα με τη διακρατική σύμβαση μόνο στο 

κράτος κατοικίας του συνταξιούχου δηλ την Ελλάδα και το κράτος που 

χορηγεί τη σύνταξη έχει παρακρατήσει φόρο, τότε ο φόρος αυτός δεν 

συμψηφίζεται. Ο φόρος που παρακρατήθηκε πρέπει να ζητηθεί πίσω από την 

αρμόδια αρχή της ξένης χώρας που έκανε την παρακράτηση.

389 — 390 Στους κωδικούς 389 -  390 γράφεται το καθαρό ποσό από 

μισθούς και συντάξεις που προέρχονται από το εξωτερικό.

463 —  464 Στους κωδικούς 463 -  464 γράφονται τα καθαρά κέρδη που 

προκύπτουν από γεωργική δραστηριότητα στο εξωτερικό.

471 —  472 Στους κωδικούς 471 -  472 γράφονται οι ζημιές που έχουν 

προκύψει από επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό.

411 —  412 Στους κωδικούς 411 -  412 γράφονται τα καθαρά κέρδη που 

προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό.

421 —  422 Στους κωδικούς 421 -  422 γράφονται οι ζημιές που έχουν 

προκύψει από επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό.

509 —  510 Στους κωδικούς 509 -  510 γράφεται το καθαρό εισόδημα που 

αποκτήθηκε στο εξωτερικό από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος.

513 —  514 Στους κωδικούς 513 -  514 γράφονται οι ζημιές που

προέρχονται από άσκηση δραστηριότητας ελευθερίου επαγγέλματος στο 

εξωτερικό.
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295 —  296 Στους κωδικούς 295 -  296 γράφεται το συνολικό καθαρό

εισόδημα από τόκους και γενικά κινητές αξίες που προέρχονται από το 

εξωτερικό.

171 —  172 Στους κωδικούς 171 -  172 γράφεται το συνολικό ακαθάριστο 

εισόδημα από ακίνητα του εξωτερικού.

173 —  174 Στους κωδικούς 173 -  174 γράφεται το συνολικό καθαρό 

εισόδημα από ακίνητα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

395 —  396 Στους κωδικούς 395 -  396 γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα

από κατοικίες που βρίσκονται στην αλλοδαπή και έχουν επιφάνεια πάνω από 

300 τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Επειδή η φορολογική αρχή δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να 

εντοπίσει τα εισοδήματα που πρέπει να φορολογηθούν καθιέρωσε τα 

τεκμήρια φορολόγησης. Πιο συγκεκριμένα με κάποια στοιχεία προσδιορίζει 

ένα ορισμένο ύψος εισοδήματος (τεκμαρτό ή υποθετικό) το οποίο πρέπει να 

δηλωθεί, αν δεν δηλωθεί η φορολογική αρχή το θεωρεί σαν δεδομένο και 

κάνει τον υπολογισμό για την επιβολή φόρου με βάση αυτό το εισόδημα.

Οι δύο κατηγορίες τεκμηρίων είναι τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης 

(αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, πισίνες, κύρια και δευτερεύουσα κατοικία) και 

τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (αγορά ακινήτων, ανέγερση 

οικοδομών, μίσθωση ακινήτων, αγορά αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, πλοίων, 

αεροσκαφών κ.λ.π). Στα τεκμήρια διαβίωσης η φορολογική αρχή ανάλογα με 

τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διαβίωση προσδιορίζει ένα ορισμένο 

ύψος εισοδήματος (τεκμαρτό) το οποίο πρέπει να δηλωθεί διαφορετικά το 

θεωρεί σαν δεδομένο και επιβάλλει φόρο γι αυτό το εισόδημα. Τεκμήρια 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) αποτελούν τα χρηματικά 

ποσά που κατάβαλε ο φορολογούμενος για να αγοράσει ορισμένα 

περιουσιακά στοιχεία.
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Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης

203 —  207 -  209 Στους κωδικούς 203 -  207 - 209 σημειώνεται "X" πάνω

στη λέξη «ΝΑΙ» ανάλογα με την περίπτωση αν ο φορολογούμενος έχει 

μισθωμένη κύρια κατοικία με επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ ή δευτερεύουσα 

πάνω από 150 τ.μ.

204 — 205 Στους κωδικούς 204 -  205 σημειώνεται "X" πάνω στη λέξη

«ΝΑΙ» εφόσον η δευτερεύουσα κατοικία βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με 

πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και την έχει ο φορολογούμενος είτε 

από προίκα είτε από κληρονομιά ή γονική παροχή.

211 — 218 - 225 Στους κωδικούς 211 -  218 -  225 γράφεται η επιφάνεια 

του κύριου χώρου του ακινήτου.

212 - 219 -  226 Στους κωδικούς 212-219  -  226 γράφεται αθροιστικά

ολόκληρη η επιφάνεια των ανεξάρτητων ιδιόκτητων χώρων του γκαράζ και 

της αποθήκης του ακινήτου.

213 — 214, 220 — 221,  227 -  228 Στους κωδικούς 213-214, 220

-  221, 227 -  228, γράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας του φορολογούμενου 

καθώς και της συζύγου του στο συγκεκριμένο ακίνητο.

215 —  222 — 229 Στους κωδικούς 215 -  222 -  229 γράφονται οι μήνες 

που ιδιοκατοικήθηκε το συγκεκριμένο ακίνητο.

216 —  223 —  230 Στους κωδικούς 216 -  223 -  230 γράφεται η τιμή

ζώνης που ίσχυε την 1-1-2004 αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή 

αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

217 —  224 —  231 Στους κωδικούς 217 -  224 -  231 γράφεται το έτος

έκδοσης της οικοδομικής άδειας του συγκεκριμένου ακινήτου ή το έτος της 

τελευταίας αναθεώρησής της.

707 — 708 Στους κωδικούς 707 -  708 γράφεται το ετήσιο τεκμαρτό

μίσθωμα για τις υπόλοιπες δευτερεύουσες κατοικίες οι οποίες δεν έχουν 

περιληφθεί στους πίνακες που είναι πάνω από αυτούς τους κωδικούς.

Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού μισθώματος (ενοικίου) της ιδιοκατοίκησης 

λαμβάνονται υπόψη η επιφάνεια της κατοικίας, η τιμή ζώνης της 1-1-2004 για
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τα ακίνητα που βρίσκονται εντός αντικειμενικού προσδιορισμού, ο 

διορθωτικός συντελεστής ο οποίος είναι ανάλογος με την τιμή ζώνης και ο 

συντελεστής παλαιότητας. Αν πολλαπλασιαστούν αυτά τα τέσσερα στοιχεία 

προκύπτει η αξία της κατοικίας η οποία θα πολλαπλασιαστεί με το 

συντελεστή 3,5% για να βρεθεί το ετήσιο τεκμαρτό ενοίκιο.

851 —  856 Στους κωδικούς 851 -  856 γράφεται ετήσια τεκμαρτή δαπάνη

για επιβατικά αυτοκίνητα μικτής ή ιδιωτικής χρήσης όταν έχουν τεκμήριο και 

δεν απαλλάσσονται.

Καταργήθηκε το τεκμήριο συντήρησης δίτροχων αλλά συνεχίζει να ισχύει το 

τεκμήριο για την αγορά τους.

713 —  714 Στους κωδικούς 713 -7 14  γράφεται η τεκμαρτή δαπάνη για 

τα ιδιωτικής χρήσης σκάφη αναψυχής.

715 —  716 Στους κωδικούς 715 -  716 γράφεται το ποσό της ετήσιας 

δαπάνης που προέρχονται από αεροσκάφη και ελικόπτερα.

765 —  766 Στους κωδικούς 765 -  766 γράφεται το ποσό της ετήσιας

τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που υπολογίζεται με βάση το ύψος των 

υποθετικών εξόδων συντήρησης και χρήσης της πισίνας.

Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες)

Τα τεκμήρια αυτά αποτελούν τα χρηματικά ποσά που κατάβαλε ο 

φορολογούμενος για να αποκτήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία.

719 —  720 Στους κωδικούς 719 -  720 γράφονται τα ποσά που 

καταβλήθηκαν για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων.

721 —  722 Στους κωδικούς 721 -  722 γράφονται τα χρηματικά ποσά

που πληρώθηκαν για αγορά σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και 

ελικοπτέρων.

723 -  724 Στους κωδικούς 723 -  724 γράφονται τα ποσά που 

καταβλήθηκαν για αγορά κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.
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725 —  726 Στους κωδικούς 725 -  726 γράφονται τα χρηματικά ποσά των

δωρεών, των γονικών παροχών και χορηγιών που έγιναν εντός του 2004 

εφόσον αθροιστικά ξεπερνούν τα 300€.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -  ΠΟΣΑ ΠΟΥ 

ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Στον πίνακα 6 γράφονται κάποια πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία 

που είναι χρήσιμα για την εκμάθηση της φορολογικής δήλωσης, καθώς και τα 

ποσά τα οποία μπορούν να μειώσουν ή να καλύψουν τα τεκμήρια.

655 —  656 Στους κωδικούς 655 -  656 γράφεται το καθαρό εισόδημα το 

οποίο υπήρχε μεν το 2004 δεν υπήρχε όμως από την 1-1-2005 και μετά.

693 —  694 Στους κωδικούς 693 -  694 γράφεται το ποσό της ετήσιας

δαπάνης διαβίωσης (τεκμηρίου) που υπήρχε το 2004 δεν υπήρχε όμως από 

την 1-1-2005 και μετά εφόσον το ποσό έχει γραφτεί στον πίνακα 5.

659 —  660 Στους κωδικούς 659 -  660 γράφονται τα εισοδήματα που

αποκτήθηκαν μέσα στο 2004 τα οποία απαλλάσσονται από φόρο, 

φορολογούνται με ειδικό τρόπο, τα μερίσματα ανωνύμων εταιριών, οι τόκοι 

καταθέσεων στις τράπεζες, οι τόκοι ομολόγων, ομολογιών και εντόκων 

γραμματίων καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις όπου λαμβάνονται υπόψη 

για να καλύψουν τεκμήρια.

433 —  434 Στους κωδικούς 433 -  434 γράφεται ο φόρος που 

παρακρατήθηκε σε εισοδήματα που έχουν γραφτεί στους κωδικούς 659 -  

660, για στατιστικούς λόγους και όχι για υπολογισμό φόρου.

419 -  420 Στους κωδικούς 419 -  420 γράφονται τα δεδουλευμένα 

ενοίκια του 2004 τα οποία καταβλήθηκαν στον ιδιοκτήτη ή οφείλονται.

417 Στους κωδικούς 417 γράφεται το ονοματεπώνυμο, ο Α.Φ.Μ. και η 

ταυτότητα του εκμισθωτή της δευτερεύουσας κατοικίας.

781 -  782, 787 -788  Στους κωδικούς 781 -  782, 787- 788 

γράφονται τα ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη όσον αφορά τα
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τεκμήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη υπέρ του φορολογούμενου για τη 

μείωση ή τη μη επιβολή φόρου που με βάση τα τεκμήρια επιβάλλεται. Για να 

γίνουν δεκτά αυτά τα ποσά πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση τα 

δικαιολογητικά τα οποία θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στη δήλωση. 

Στους κωδικούς 781 -  782 γράφονται τα ποσά που προέρχονται από τη 

διάθεση περιουσιακών στοιχείων μέσα στο 2004, την εισαγωγή 

συναλλάγματος, δάνεια, δωρεές, κέρδη από λαχεία και ποσά που δεν 

θεωρούνται εισόδημα. Τα ποσά που προέρχονται από δωρεές ή γονικές 

παροχές και κέρδη από λαχεία μπορούν να αποτελέσουν ποσά που 

μειώνουν τα τεκμήρια.

Στους κωδικούς 787 -  788 γράφεται το κεφάλαιο που έχει σχηματισθεί από 

αποταμιεύσεις των προηγούμενων χρόνων και αναλώθηκε μέσα στο 2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

Στο πίνακα 7 γράφονται τα ποσά συγκεκριμένων δαπανών που έχουν 

πραγματοποιηθεί μέσα στο 2004 από τις οποίες άλλες αφαιρούνται 

ολόκληρες και από άλλες ένα μέρος τους. Για κάποιες δαπάνες γίνεται η 

αφαίρεσή τους από το δηλούμενο εισόδημα και αυτό που μένει είναι το 

φορολογητέο εισόδημα στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος, ενώ για τις 

υπόλοιπες δεν γίνεται η αφαίρεση από το εισόδημα αλλά πρώτα υπολογίζεται 

ο φόρος και στη συνέχεια γίνεται η αφαίρεση ενός ποσοστού των δαπανών 

από το φόρο.

Από το εισόδημα αφαιρούνται οι εισφορές σε ταμεία ασφάλισης, 

δωρεές ακινήτων στο Αθήνα 2004, δωρεές στο δημόσιο, τόκοι δανείων για 

απόκτηση πρώτης κατοικίας που έχουν συναφθεί μέχρι 31-12-2002 και 

ασφάλιστρα για ασφάλιση ζωής, ενώ από το ποσό του φόρου αφαιρούνται 

έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, οι τόκοι δανείων για 

απόκτηση πρώτης κατοικίας που έχουν συναφθεί από 1-1-2003 και μετά, οι 

οικογενειακές δαπάνες, το ενοίκιο για κύρια κατοικία και για παιδιά που 

σπουδάζουν καθώς και τα δίδακτρα για φροντιστήρια.
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051 — 052 Στους κωδικούς 051 -  052 γράφονται τα έξοδα ιατρικής και

νοσοκομειακής περίθαλψης τα οποία αναγνωρίζονται για έκπτωση και πιο 

συγκεκριμένα αφαιρείται από το φόρο το 15% της δαπάνης και μέχρι το ποσό 

των 6.0006. Έτσι υπάρχει φορολογική ωφέλεια μέχρι 40.0006 

(40.000*15%=6.0006).

053 — 054 Στους κωδικούς 053 -  054 γράφονται τα συνολικά ποσά των

εισφορών που καταβλήθηκαν από το φορολογούμενο ή τη σύζυγό του σε 

ταμεία ασφάλισης, όπου θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση ή απόδειξη 

του ασφαλιστικού φορέα από την οποία να φαίνεται το ποσό των εισφορών 

που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο.

057 — 058 Στους κωδικούς 057 -  058 γράφεται η αξία των ακινήτων που

δωρίζονται στην εταιρεία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 

Αθήνα 2004».

059 — 060 Στους κωδικούς 059 -  060 γράφονται τα χρηματικά ποσά για

δωρεές που έγιναν στο δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, 

τους ιερούς ναούς και σε διάφορα κοινωφελή ιδρύματα.

063 -  064, 065 - 066, 055 - 056 Στους κωδικούς αυτούς

γράφονται τα ποσά των δεδουλευμένων τόκων που αφορούν δάνεια που 

έχουν καταβληθεί μέσα στο 2004 και οι συμβάσεις τους έχουν συναφθεί πριν 

το 1999 έως το 2003 και μετά.

073— 074 Στους κωδικούς 073 -  074 γράφονται τα ποσά της ετήσιας

δαπάνης που καταβλήθηκαν για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου που αφορούν 

το φορολογούμενο ή την οικογένειά του όπου για να γίνει η έκπτωση των 

ασφαλίστρων πρέπει να έχουν περιληφθεί στην αρχική δήλωση.

811— 816 Στους κωδικούς 811 -  816 γράφεται το καθαρό ποσό που 

καταβλήθηκε για ενοίκιο κύριας κατοικίας όπου θα αφαιρεθεί από το φόρο το 

15% του ενοικίου και μέχρι 1506 αφού κατατεθούν μαζί με τη δήλωση όλες οι 

αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον ιδιοκτήτη. Δεν δικαιούνται αυτή τη 

μείωση φόρου όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα. Στους κωδικούς 801 -  803 

γράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και κυρίως ο Α.Φ.Μ. διαφορετικά δεν θα 

αναγνωρισθεί η έκπτωση από το ενοίκιο.
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817— 827 Στους κωδικούς 817 -  827 γράφεται το καθαρό ποσό που

καταβλήθηκε για ενοίκιο κύριας κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν σε 

αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού. Το μηχανογραφικό κέντρο του 

Υπουργείου Οικονομικών θα κάνει τον υπολογισμό και θα αφαιρέσει από το 

φόρο το 15% του ενοικίου και μέχρι 150€ αφού έχουν κατατεθεί όλες οι 

αποδείξεις ενοικίου που έχουν εκδοθεί από τον ιδιοκτήτη.

079— 085 Στους κωδικούς 079 -  085 γράφεται το ποσό που

καταβλήθηκε για διδασκαλία στο σπίτι ή σε φροντιστήρια εκμάθησης ξένων 

γλωσσών ή αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Δεν αναγνωρίζονται τα 

ποσά που καταβλήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία, γυμναστήρια και ωδεία.

Έτσι αφού γίνει ο υπολογισμός από το Υπουργείο θα αφαιρεθεί από το φόρο 

ποσοστό 15% των διδάκτρων και μέχρι 150€ για κάθε παιδί.

Παράδειγμα:Φορολογούμενος με τρία παιδιά πλήρωσε για φροντιστήρια 

500€ για το πρώτο, 800€ για το δεύτερο και 2000€ για το τρίτο έχοντας τις 

αποδείξεις. Τα ποσά που θα ωφεληθεί από τη μείωση φόρου είναι:

Για το πρώτο παιδί:500 * 15%=75€

Για το δεύτερο παιδί:800 * 15%=120€

Για το τρίτο παιδί:2000 * 15%=300€ αλλά δεν θα αφαιρεθεί αυτό το ποσό 

αλλά θα περιοριστεί στα 150€. Συνολικά θα αφαιρεθεί από το φόρο το ποσό 

των 75+120+150=345€.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ

ΦΟΡΟΙ

Στον πίνακα 8 γράφονται οι φόροι που προκαταβλήθηκαν ή 

παρακρατήθηκαν για όλες τις περιπτώσεις εισοδημάτων. Οι φόροι που 

αναγράφονται σε αυτόν το πίνακα θα αφαιρεθούν από το ποσό φόρου που 

θα προκύψει με βάση το εισόδημα που δηλώνεται από το φορολογούμενο και 

από αυτό θα προκύψει θετικό ποσό (για καταβολή) ή αρνητικό ποσό (για 

επιστροφή).

601 — 602 Στους κωδικούς 601 -  602 γράφονται τα ποσά του φόρου που 

έχουν προκαταβληθεί με ποσοστό 4% στις νόμιμες αμοιβές προκειμένου για
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μελέτη-επίβλεψη τοπογραφικών έργων και 10% στη νόμιμη αμοιβή για την 

εκπόνηση μελετών και σχεδίων.

603 — 604 Στους κωδικούς 603 -  604 γράφεται το ποσό των φόρων που

παρακρατήθηκαν και αφορούν εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής τεχνικών 

έργων.

605 — 606 Στους κωδικούς 605 -  606 γράφεται το ποσό του φόρου που

παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των αμοιβών τους από ελεύθερους 

επαγγελματίες όπως γιατρούς, λογιστές, καθηγητές.

611 — 612 Στους κωδικούς 611 -  612 γράφονται οι φόροι που

παρακρατήθηκαν από τις επιδοτήσεις που καταβάλλουν οι συνεταιρισμοί, το 

δημόσιο, οι τράπεζες και οι πιστωτικοί οργανισμοί σε κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες.

607 — 608 Στους κωδικούς 607 -  608 γράφεται ο φόρος που 

καταλογίσθηκε στην υπεραξία πώλησης επαγγελματικού αυτοκινήτου.

609 — 610 Στους κωδικούς 609 -  610 γράφεται ο φόρος αν ο

φορολογούμενος επιθυμεί τα εισοδήματα των ειδικών περιπτώσεων και 

μόνον να φορολογηθούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις δηλ να 

προστεθούν στα υπόλοιπα εισοδήματά του και να φορολογηθούν. 

Εισοδήματα ειδικών περιπτώσεων είναι το επίδομα που δίνεται από τον 

Ο.Α.Ε.Δ σε ανέργους προβληματικών επιχειρήσεων λόγω καταγγελίας, το 

επίδομα πολύτεκνης μητέρας και το επίδομα για το τρίτο παιδί κ.λ.π.

651 — 652 Στους κωδικούς 651 -  652 γράφεται ο φόρος που

καταβλήθηκε στο εξωτερικό για εισοδήματα που έχουν γραφτεί στο πίνακα 4Ζ 

και υπάρχει φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα, ο οποίος πρέπει να 

αποδεικνύεται από βεβαιώσεις οι οποίες συνυποβάλλονται μαζί με τη 

δήλωση.

313 — 314, 315 - 316 Στους κωδικούς 3 1 3 -3 1 4  γράφεται το ποσό

του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί στον πίνακα 4 A 

ενώ στους κωδικούς 315 -  316 γράφεται το ποσό του φόρου που 

παρακρατήθηκε στα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί στο πίνακα 4 Α.
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Φόρος που αναλογεί είναι ο φόρος που παρακρατείται από το μηνιαίο 

μισθό μισθωτών & συνταξιούχων για το φόρο που θα πληρώσουν την 

επόμενη χρονιά. Επειδή γίνεται αυτή η προκαταβολική πληρωμή ο νομοθέτης 

όρισε ότι ο φόρος αυτός που παρακρατείται θα είναι μειωμένος κατά 2,5%. 

Έτσι ο φόρος που αναλογεί είναι ο φόρος ο οποίος έπρεπε να παρακρατηθεί 

χωρίς να γίνει μείωση. Ο φόρος που τελικά παρακρατήθηκε είναι ο φόρος 

που αναλογεί μειωμένος κατά 2,5% και είναι το ποσό που έχει αφαιρεθεί από 

τις αποδοχές.

Παράδειγμα; Έστω ότι ο φόρος που αναγράφεται πάνω στη βεβαίωση των 

αποδοχών στη στήλη «φόρος που αναλογεί» είναι 800€. Το 2,5% των 800€ 

είναι 20€. Κατά συνέπεια πρέπει να αναγράφεται πάνω στη βεβαίωση στη 

στήλη «φόρος που παρακρατήθηκε» 780€ (800 -  20=780€).

917 — 918 Στους κωδικούς 917-918 γράφεται το ποσό του φόρου που

αναλογεί στα εισοδήματα που έχουν γραφτεί στο πίνακα 4 Α για συντάξεις και 

μισθούς βουλευτών.

297 — 298 Στους κωδικούς 297-298 γράφεται ο φόρος που έχει

παρακρατηθεί από τα εισοδήματα των κωδικών 295 -  296 του πίνακα 4 Ζ 

τόκοι & μερίσματα τίτλων κ.λ.π.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ

Στον πίνακα 9 γράφονται τα στοιχεία των προσώπων τα οποία 

συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν. Τα πρόσωπα αυτά 

μπορεί να είναι ανιόντες όπως πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά, κατιόντες 

όπως αγόρια κορίτσια ή άλλοι συγγενείς υπό προϋποθέσεις.

Οι φορολογούμενοι ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση έχουν 

κάποιες ελαφρύνσεις.

Για να είναι προστατευόμενα μέλη οι συγγενείς των φορολογουμένων 

πρέπει να συνοικούν με αυτούς και το ετήσιο εισόδημά τους να είναι από 

1.200€ και κάτω ή αν πρόκειται για πρόσωπα με αναπηρία από 67% και 

πάνω, να είναι από 2.250€ και κάτω.
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Πίνακας 9.1 Προστατευόμενα παιδιά

Στο πίνακα αυτό γράφονται τα ανύπαντρα παιδιά από το 1986 έως 

2004, τα ενήλικα ανύπαντρα τα οποί α δεν είναι πάνω από 25 χρονών και 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τα 

ανύπαντρα παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία καθώς και αυτά 

που είναι διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν 

αναπηρία 67% και πάνω.

Όταν τα παιδιά είναι προστατευόμενα μέλη το αφορολόγητο ποσό του 

πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας αυξάνεται κατά 1.000€ αν ο 

φορολογούμενος έχει ένα παιδί, κατά 2.000€ αν έχει δυο, κατά 10.000€ αν 

έχει τρία και κατά 1,000€ για κάθε παιδί πάνω από τρία.

Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται τα παιδιά που σπουδάζουν, αυτά 

που παρακολουθούν Ι.Ε.Κ., οι σπουδαστές στρατιωτικών σχολών και οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές εφόσον έχουν γεννηθεί από 1-1-1979 και μετά, καθώς 

και παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ανεξάρτητα από την 

ηλικία τους, τα παιδιά με αναπηρία και παιδιά από προηγούμενο γάμο 

εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις για να είναι προστατευόμενα μέλη όπως 

ηλικία, εισόδημα κ.λ.π.

Πίνακας 9.2 Προστατευόμενοι συγγενείς

Στον πίνακα αυτό γράφονται οι ανιόντες (γονείς, παππούδες) και των 

δύο συζύγων, οι ανήλικοι συγγενείς μέχρι 3ου βαθμού και οι αδελφοί & οι 

αδελφές των δύο συζύγων που είναι ανύπαντροι ή διαζευγμένοι με αναπηρία 

από 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Στον πίνακα αυτό αναφέρεται ότι συμπληρώνεται από την υπηρεσία και 

δε χρειάζεται οι φορολογούμενοι να γράψουν οτιδήποτε. Τέτοια στοιχεία 

μπορεί να είναι η προκαταβολή φόρου εισοδήματος από προηγούμενο έτος, 

η εισφορά Ο.Γ.Α. φόρου εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

70



ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ

Από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι 

δυνατό να προκόψει φόρος για καταβολή ή φόρος για επιστροφή. Αν 

προκόψει φόρος για επιστροφή τότε πρέπει να έχουν συμπληρωθεί αυτές οι 

ενδείξεις.

Η επιστροφή του φόρου γίνεται με την κατάθεση του επιστρεφόμενου 

ποσού σε λογαριασμό ταμιευτηρίου που έχει ο φορολογούμενος στην 

τράπεζα αφού πρώτα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του 

λογαριασμού και της τράπεζας σε αυτό το πίνακα.11

ΕΝΤΥΠΟ Ε9

Αντιμέτωποι με τις ουρές και την ταλαιπωρία βρίσκονται από τις 4 

Μαΐου εκατομμύρια φορολογούμενοι, αφού για μια ακόμη χρονιά δεν 

υλοποιήθηκαν οι υποσχέσεις για απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής και 

ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων.

Φέτος μάλιστα η υποβολή της δήλωσης έγινε περισσότερο περίπλοκη & 

γραφειοκρατική από την υποχρέωση να ξαναδηλώσουν οι φορολογούμενοι 

την ακίνητη περιουσία τους, υποβάλλοντας το πολύπλοκο και γεμάτο γρίφους 

έντυπο Ε9.

Ο γρίφος του Ε9 αποδεικνύεται Γολγοθάς όχι μόνο για τους 

φορολογουμένους που ταλαιπωρούνται για την ορθή συμπλήρωση και 

υποβολή του αλλά και για τους εφοριακούς οι οποίοι παραλαμβάνουν τα 

έντυπα και τα ελέγχουν.

Τα δεκάδες λάθη στη συμπλήρωση Ε9, ο υποτυπώδης έλεγχος που 

γίνεται από τους εφοριακούς και η επιτόπια διόρθωσή τους, προκαλούν 

μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές στις Εφορίες ενώ ταλαιπωρούν τους 

φορολογούμενους, πολλοί από τους οποίους αναγκάζονται να 

συμπληρώσουν το Ε9 για δεύτερη φορά. Μάλιστα, πολλοί αναγκάζονται

11 «Δηλώστε έξυπνα 2005», X. Μελλάς σελ 2 5 -1 3 4
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προκειμένου να γλιτώσουν την ταλαιπωρία να βάλουν το χέρι στη τσέπη 

αναθέτοντας τη συμπλήρωση του εντύπου σε ειδικευμένο φοροτεχνικό. Το 

κόστος για κάθε δήλωση κυμαίνεται από 30 έως 50 €.

Ο κύκλος των προβλημάτων με το Ε9 δεν κλείνει εκεί. Ακόμη και όσοι 

επιλέξουν να υποβάλλουν το Ε9 ηλεκτρονικά δεν σημαίνει ότι θα αποφύγουν 

την ταλαιπωρία. Εφόσον κάνουν λάθη στη συμπλήρωση του εντύπου, 

ενδέχεται να κληθούν για υποβολή χειρόγραφης διορθωτικής δήλωσης στην 

εφορία όσον αφορά τις χειρόγραφες δηλώσεις. Οι εφορίες στη συνέχεια θα 

κληθούν, πριν από την υποβολή των εντύπων στη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων για καταχώριση των στοιχείων, να κάνουν 

εκτεταμένους ελέγχους, γεγονός που θα δημιουργήσει προβλήματα στη 

λειτουργία τους για πολλούς μήνες. Η αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί 

προκαλεί και εύλογες αμφιβολίες για τη δυνατότητα αξιοποίησης του εντύπου 

από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό 

περιουσιολόγιο των φορολογουμένων, όπως φιλοδοξεί η ηγεσία του 

υπουργείου οικονομικών. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που οι 

φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλλουν Ε9 και ενδέχεται να μην είναι η 

τελευταία. Την τελευταία 15ετία αντιμετώπισαν δύο φορές την ταλαιπωρία για 

την υποβολή του, μία φορά στις αρχές του '90 και άλλη μία φορά το 1997. 

Ωστόσο και τα δύο εγχειρήματα απέτυχαν λόγω έλλειψης οργάνωσης & 

προγραμματισμού.

Τα περισσότερα λάθη που εμφανίζονται στο Ε9 που υποβάλλουν οι 

φορολογούμενοι αφορούν, σύμφωνα με εφοριακούς που παραλαμβάνουν και 

ελέγχουν το έντυπο, κυρίως τέσσερα σημεία:

□ Τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων στα οποία ο φορολογούμενος 

διαθέτει μόνο την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία. Ο φορολογούμενος 

οφείλει να κάνει το διαχωρισμό και να δηλώσει με διαφορετικό κωδικό 

το είδος εμπράγματος δικαιώματος που διαθέτει επί ακινήτου. 

Συγκεκριμένα, εφόσον διαθέτει την ψιλή κυριότητα σε ακίνητο θα 

πρέπει να γράψει στη στήλη 19 του πίνακα 1, ο οποίος αφορά 

οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμού και κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου 

τον κωδικό 2. Εφόσον διαθέτει την επικαρπία θα πρέπει να αναγράψει 

στην ίδια στήλη τον κωδικό 3 και την πλήρη κυριότητα τον κωδικό 1. Αν 

έχει και εμπράγματο δικαίωνα επί αγροτεμαχίου ή οικοπέδου εκτός
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σχεδίου θα πρέπει να αναγράψει στη στήλη 18 του πίνακα 2 τους 

αντίστοιχους κωδικούς.

□ Τον τρόπο αναγραφής του δικαιώματος υψούν σε ακίνητα (αέρας). Ο 

φορολογούμενος θα πρέπει να αναγράψει το δικαίωμα υψούν σε 

ξεχωριστή γραμμή του πίνακα 1 του Ε9 μόνο εφόσον αποτελεί 

ξεχωριστή ιδιοκτησία και θα πρέπει να αναγραφεί ως οικόπεδο στη 

στήλη 20.

□ Τον τρόπο αναγραφής των κτισμάτων εκτός σχεδίου τα οποία θα 

πρέπει να αναγραφούν στον πίνακα 1 του εντύπου ανεξάρτητα από το 

αν βρίσκονται σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε αγροτεμάχιο εκτός 

σχεδίου.

Τον τρόπο αναγραφής των βοηθητικών χώρων, όπως είναι οι αποθήκες και 

οι θέσεις στάθμευσης.

Εκτός από τα παραπάνω σημεία το Ε9 επιφυλάσσει και άλλους πέντε 

γρίφους για τους φορολογούμενους. Πρόκειται για:

> Τον τρόπο αναγραφής των ημιτελών ακινήτων.

> Τον τρόπο αναγραφής ακινήτων στα οποία υπάρχει συνιδιοκτησία 

μεταξύ συζύγων.

> Τον τρόπο αναγραφής του έτους κατασκευής κτισμάτων για τα οποία 

δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.

> Τον τρόπο δήλωσης ακινήτων που έχουν κληρονομηθεί.

> Τον τρόπο δήλωσης των ακινήτων που ανήκουν στα ανήλικα τέκνα τα 

οποία είναι προστατευόμενα μέλη του φορολογουμένου.

Οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους τρεις τρόπους υποβολής του 

εντύπου Ε9. Ο πρώτος είναι η χειρόγραφη υποβολή μαζί με τη φορολογική 

δήλωση, η οποία γίνεται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται για την 

κατάθεση της φορολογικής δήλωσης Ε1. Επίσης μπορούν να επιλέξουν την 

ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μέσω της χρήσης ειδικού προγράμματος 

το οποίο θα πρέπει να εγκαταστήσουν στον Η/Υ τους. Το αρχείο αυτό μπορεί 

να φορτωθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (www.qsis.gr). 

Τέλος μέσω του Τθχΐεπθί η μέσω ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου. Οι 

προθεσμίες για την ηλεκτρονική υποβολή του Ε9 είναι από τις 25 Οκτωβρίου
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έως τις 30 Νοεμβρίου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ των 
φορολογουμένων.

Η σημερινή κυβέρνηση, όπως δυστυχώς και οι προηγούμενες, δεν 

φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι η πολυπλοκότητα με τις δεκάδες νόμων και 

εκατοντάδες υπουργικών αποφάσεων αλλά και με τις συχνές αλλαγές που 

ρυθμίζουν την είσπραξη των φόρων, εκτός από τη σπατάλη πόρων και 

ανθρωπίνου δυναμικού, αυξάνει τη φοροδιαφυγή, προκαλεί διαφθορά και 

μεγεθύνει τις αδικίες.

Και έχει έρθει ασφαλώς η ώρα να αναλάβει πρωτοβουλία για 

διακομματική συνεννόηση ώστε να καταρτισθεί ένα δικαιότερο, απλούστερο 

και πιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα το οποίο επιτέλους δεν θα 

εκδικείται τους φορολογουμένους
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κριτική του φορολογικού συστήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα και 

αποτίμηση των μεθόδων υποβολής της δήλωσης.

Η μέχρι σήμερα ελληνική εμπειρία της συμπλήρωσης & τροποποίησης 

του φορολογικού μας συστήματος, μπορεί να θεράπευσε περιστασιακά 

προβλήματα αλλά δεν βοήθησε την ελληνική οικονομία και ειδικότερα τις 

επιχειρήσεις να προχωρήσουν στο μεγάλο ανταγωνιστικό άλμα & να 

συγκλίνουν σε επιδόσεις με τις ευρωπαϊκές ανταγωνιστικές βιομηχανίες.

Το φορολογικό σύστημα της χώρας μας έχει αδυναμίες & δεν 

εκπληρώνει την αποστολή του για δίκαιη αναδιανομή του εθνικού 

εισοδήματος, ούτε υλοποιεί την συνταγματική επιταγή να συνεισφέρουν οι 

πολίτες χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Και αυτό διότι σήμερα ο κάθε φορολογούμενος κατορθώνει να μην 

πληρώνει φόρο δηλ φοροδιαφεύγει και η φοροδιαφυγή αποτελεί το 

μεγαλύτερο πονοκέφαλο των κυβερνήσεων. Η φοροδιαφυγή μπορεί να είναι 

νόμιμη, όταν κατορθώνεται να γίνεται κάτω από την ομπρέλα των 

φοροαπαλλαγών που είναι αναγκασμένος πολλές φορές να θεσπίζει ο νόμος.

Ο μεγάλος όγκος όμως της φοροδιαφυγής γίνεται παράνομα, όταν 

κάποιοι αγνοούν τις διατάξεις του νόμου για πληρωμή φόρου, τότε αυτοί 

κάνουν φοροδιαφυγή και είναι οι λεγόμενοι φοροφυγάδες.

Υπάρχει όμως και η νόμιμη φοροδιαφυγή ή όπως συνηθίζεται να 

λέγεται, τα παραθυράκια του νόμου, όπως απαλλαγές είτε κενά νόμων που 

να μην έχουν καλυφθεί από ερμηνευτικές αποφάσεις της Διοίκησης. Έχουν 

γραφθεί πάρα πολλά για την καταπολέμησή της, όμως δυο βασικά σημεία 

δεν έχουν τονιστεί. Το ένα είναι ότι σαν λαός οι Έλληνες δεν έχουμε 

αποκτήσει φορολογική συνείδηση. Κατακρίνουμε τον κλέφτη αλλά 

επιδοκιμάζουμε τον φοροφυγά. Δυστυχώς η φοροδιαφυγή θεωρείται 

κατόρθωμα και ο φοροφυγάς θεωρείται έξυπνος, ικανός και δημιουργημένος. 

Έτσι η φοροδιαφυγή έφτασε να αποτελεί άθλημα για τη χώρα μας όπου 

επιδιδόμαστε όλοι ανεξαιρέτως. Δεν σκεφτόμαστε όμως ότι το φόρο που 

κλέβει ο φοροφυγάς θα τον πληρώσουμε αναλογικά, όλοι οι άλλοι 

(ειλικρινείς;) φορολογούμενοι.
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Το άλλο είναι ότι δυστυχώς για τη χώρα μας οι συντελεστές φορολογίας 

είναι πολύ υψηλοί. Έτσι το κίνητρο για να ρισκάρουν οι φορολογούμενοι είναι 

περισσότερο έντονο.

Άρα για να μπορέσει να προχωρήσει μια σημαντική αναμόρφωση του 

φορολογικού συστήματος είναι αναγκαίο να μελετηθεί συστηματικά, να 

εντοπισθούν οι αδυναμίες του & να βρεθούν τρόποι μεταρρύθμισης χωρίς να 

διασαλευτεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Μια πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση μπορεί να επιτύχει μόνο 

στη βάση της απλούστευσης των διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών, τη μείωση χρόνου και κόστους εξυπηρέτησης του 

πολίτη και αύξηση των φορολογικών εσόδων του κρατικού εξοπλισμού μέσω 

δημιουργίας φορολογικής συνείδησης.

Η αποτελεσματικότερη μέθοδος υποβολής της δήλωσης είναι αυτή που 

ο κάθε φορολογούμενος κρίνει ότι είναι η πιο συμφέρουσα για αυτόν. 

Βλέποντας τη κάθε μέθοδο από τη δική του σκοπιά κρίνει τη πιο κατάλληλη 

για αυτόν ανάλογα με την ηλικία, τα εισοδήματα, το επάγγελμα, το χρόνο, τις 

γνώσεις αλλά και την οικονομική άνεση που ο καθένας διαθέτει.

Για κάποιους πιο αποτελεσματική και λιγότερο χρονοβόρα μέθοδος 

θεωρείται το Διαδίκτυο ενώ για κάποιους άλλους οι υπηρεσίες του λογιστή.

Για παράδειγμα ένας ηλικιωμένος θα προτιμήσει τις υπηρεσίες του 

λογιστή - παρά το Διαδίκτυο που θεωρείται εξειδικευμένη μέθοδος - γιατί 

αφενός είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος που προτιμάτε από πολλούς και 

αφετέρου τον εμπιστεύεται λόγω του ότι μπορεί να του υποδείξει κάποιους 

τρόπους να απαλλαγεί & να αποφύγει τυχόν φόρους, χάρη στις γνώσεις που 

κατέχει και στα διάφορα τεχνάσματα που χρησιμοποιεί.

Για τη νέα γενιά όμως η πιο συμφέρουσα & λιγότερο χρονοβόρα 

μέθοδος θεωρείται το Διαδίκτυο (ΙτύθΓΠΘΐ) υποβάλλοντας τη δήλωση από το 

σπίτι οποιαδήποτε στιγμή γλιτώνοντας την ουρά & την ταλαιπωρία από την 

επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ ή τα ΕΛ.ΤΑ.

Υπηρεσίες όπως το ίαχίεηΘί που έχει επιλεγεί και ως βέλτιστη πρακτική 

για το 2005 που αφορά την ηλεκτρονική δήλωση έχουν τύχει ιδιαίτερα θερμής 

υποδοχής ξεπερνώντας ακόμα και τις αρχικές προβλέψεις και προσδοκίες 

μας.
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Είναι από πλευράς μας το πρώτο βήμα για την επίτευξη του στόχου 

της Ε.Ε σύμφωνα με το οποίο οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα πρέπει μέχρι το 

έτος 2010 να έχουν αντικαταστήσει τις έντυπες.

ΓΓ αυτό θα πρέπει ο καθένας να εξετάζει τα υπέρ και τα κατά 

της κάθε εναλλακτικής μεθόδου για την υποβολή της δήλωσης και να 

επιλέγει τον καλύτερο τρόπο γι αυτόν .

****

Οι ρυθμοί προόδου αυξάνονται και η ελληνική πολιτεία έχει αυτή τη 

στιγμή τη δυνατότητα να πείσει τον Έλληνα φορολογούμενο ότι μπορεί να 

εξυπηρετηθεί πολύ καλύτερα μέσω Διαδικτύου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αυτή η εργασία αναφέρεται στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων στην Ελλάδα. Το θέμα της φορολογίας σήμερα είναι τεράστιο 

αφού με τα έσοδα από τους φόρους η χώρα μας καλύπτει το 95% του 

προϋπολογισμού της τα οποία δαπανώνται για τις κρατικές δαπάνες.

Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια του φόρου η οποία έχει 

επικρατήσει από τα αρχαία χρόνια & συνεχίζεται ακόμα και σήμερα όπου 

αποτελεί για τους περισσότερους πολίτες την σημαντικότερη τακτική 

συναλλαγή με το φορολογικό μας σύστημα. Άραγε ο φόρος είναι η δίκαιη 

θυσία του ατόμου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Δυστυχώς είναι ένα 

ερώτημα που παραμένει πάντοτε το αναζητούμενο ιδεώδες.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων & ο 

τρόπος υπολογισμού του φόρου.

Ακολουθούν οι τρόποι υποβολής της δήλωσης διαχωρίζοντάς τους σε 

φυσική και ηλεκτρονική υποβολή. Φυσική υποβολή μέσω της Δ.Ο.Υ., 

ταχυδρομείου & λογιστή και ηλεκτρονική μέσω Κ.Ε.Π. και διαδικτύου.

Τέλος γίνεται αναφορά στη συμπλήρωση της δήλωσης βήμα -  βήμα 

συμπληρώνοντας τους 11 πίνακες του βασικού εντύπου Ε1 καθώς και 

αναφορά στο Ε2 και στο ανανεωμένο έντυπο Ε9 το οποίο τέθηκε σε ισχύ ξανά 

για τρίτη φορά και ο γρίφος του αποδείχθηκε Γολγοθάς όχι μόνο για τους 

φορολογούμενους που ταλαιπωρούνται για την συμπλήρωσή του αλλά και για 

τους εφοριακούς οι οποίοι ελέγχουν τα έντυπα.

Συμπερασματικά για να έχουμε μια σημαντική αναμόρφωση του 

φορολογικού μας συστήματος, είναι αναγκαίο να μελετηθεί συστηματικά, να 

εντοπισθούν οι αδυναμίες του & να βρεθούν τρόποι να μεταρρυθμιστεί χωρίς 

να διασαλευτεί η δημοσιονομική σταθερότητα για ένα πιο δίκαιο και 

αποτελεσματικότερο φορολογικό σύστημα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΟΡΙΑ Επιτόπιος έλεγχος της 

δήλωσης για λάθη από 

εφοριακό.

Αναμονή σε ουρές 

Κατάθεση της δήλωσης 

σε συγκεκριμένο 

ωράριο.

INTERNET Έκπτωση φόρου2,5% 

με μέγιστο τα 118€ 

Κατάθεση της δήλωσης 

24 ώρες το 24ωρο, 7 

ημέρες την εβδομάδα 

Ταχύτατη εκκαθάριση 

Αποφυγή ουράς & 

ταλαιπωρίας.

Κατάθεση των εντύπων 

Ε2 & Ε9 ξεχωριστά.

Κ.Ε.Π Αποφυγή ουρών 

Έκπτωση φόρου 2,5% 

έως 118€.

Επίσκεψη στο Κ.Ε.Π 

2-3 φορές για την 

κατάθεση της δήλωσης 

(λήψη κωδικών Taxis 

net, αποστολή 

δήλωσης, αποστολή Ε2 

και Ε9).

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Αναλαμβάνει τα πάντα ο 

λογιστής.

Αμοιβή λογιστή έως και 

100€ για μια δήλωση.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Δυνατότητα κατάθεσης 

της δήλωσης σε όλα τα 

ταχυδρομικά γραφεία 

της χώρας.

Ουρές στο ταχυδρομείο 

Κίνδυνος κλήσης από 

την εφορία σε 

περίπτωση λάθους.
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ

10.000 0 0 10.000 0
ΧΩΡΙΣ 3.400 15 510 13.400 510
ΠΑΙΔΙΑ 10.000 30 3.000 23.400 3.510

Υπερβάλλον 40

1 ΠΑΙΔΙ 11.000 0 0 11.000 0
2.400 15 360 13.400 360
10.000 30 3.000 23.400 3.360

Υπερβάλλον 40

2 ΠΑΙΔΙΑ 12.000 0 0 12.000 0
1.400 15 210 13.400 210
10.000 30 3.000 23.400 3.210

Υπερβάλλον 40

3 ΠΑΙΔΙΑ 20.000 0 0 20.000 0
3.400 30 1.020 23.400 1.020

Υπερβάλλον 40

4 ΠΑΙΔΙΑ 21.000 0 0 21.000 0
2.400 30 720 23.400 720

Υπερβάλλον 40

Για κάθε παραπάνω παιδί προστατευόμενο μέλος το αφορολόγητο 

ποσό του πρώτου κλιμακίου αυξάνεται 1.000€. Το ποσό με το οποίο 

αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του 

δεύτερου κλιμακίου.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤ.Ε.Π.

ΣΤΟΧΟΙ

1. Εξυπηρέτηση πολιτών από ένα σημείο της Δ.ΟΎ. για όλες 
τις αυτοματοποιημένες συναλλαγές & για ορισμένες μη 
αυτοματοποιημένες

2. Η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στη Δ.Ο.Υ.
3. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(υποδοχής, αναμονής, πληροφόρησης & εξυπηρέτησης) 
από τις Δ.Ο.Υ. στους πολίτες

4. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων της 
Δ.Ο.Υ.

5. Η αύξηση της παραγωγικότητας της Δ.Ο.Υ.

ΚΡΙΣΙΜΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1. Η προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Taxis της 
Δ.Ο.Υ.

2. Η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης & 
λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.

3. Η εκπαίδευση του προσωπικού του ΣΤ.Ε.Π.
4. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων
5. Η οργάνωση & ο εξοπλισμός του χώρου αναμονής 

πολιτών
6. Η ταχεία ανταπόκριση των υπαλλήλων των λοιπών 

Τμημάτων της Δ.Ο.Υ. στα προωθούμενα από το ΣΤ.Ε.Π. 
θέματα των πολιτών

7. Η παροχή κινήτρων προσέλκυσης & παραμονής των 
υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. στο ΣΤ.Ε.Π.

8. Η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης & Αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων του έργου.
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ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. 0  αριθμός των 

συναλλαγών της 

Δ.Ο.Υ., που θα 

διεκπεραιώνονται από 

το ΣΤ.Ε.Π. και ο 

αριθμός, είδος & 

συχνότητα 

παρουσιασθέντων 

προβλημάτων.

Στο τέλος της 

περιόδου 

πιλοτικής 

εφαρμογής 

του ΣΤ.Ε.Π.

Διενέργεια 

μετρήσεων, μέσω 

του

πληροφορικού

συστήματος

Taxis.

Διεύθυνση 

Εφαρμογών Η/Υ.

2. 0  μέσος χρόνος 
διεκπεραίωσης των 
υποθέσεων & αναμονής 
των πολιτών.

Ένα μήνα 

από την 

έναρξη της 

πιλοτικής 

εφαρμογής 

του ΣΤ.Ε.Π.

Διενέργεια 

μετρήσεων μέσω 

του Taxis και 

έρευνας αγοράς 

με

ερωτηματολόγια.

Διεύθυνση 

Εφαρμογών Η/Υ 

και εταιρεία 

δημοσκοπήσεων.

3. 0  βαθμός 

ικανοποίησης των 

πολιτών από την 

υποδοχή,

πληροφόρηση & 

εξυπηρέτησή τους.

Στο τέλος του 

χρόνου της 

πιλοτικής 

εφαρμογής 

του ΣΤ.Ε.Π.

Διενέργεια 

μετρήσεων μέσω 

έρευνας αγοράς 

(με

ερωτηματολόγια).

Ιδιωτική εταιρεία 

δημοσκοπήσεων 

(έρευνα αγοράς).

4 0 βαθμός 
ικανοποίησης των 
υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. , 
ως προς τις συνθήκες 
εργασίας τους, μετά την 
έναρξη λειτουργίας του 
ΣΤ.Ε.Π.

Στο τέλος της 

περιόδου της 

πιλοτικής 

εφαρμογής 

του ΣΤ.Ε.Π.

Διενέργεια 

μετρήσεων μέσω 

έρευνας αγοράς 

(με

ερωτηματολόγια).

Διεύθυνση

Οργάνωσης.
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5. 0  συνολικός 

αριθμός των 

διεκπεραιωθεισών 

υποθέσεων ανά μήνα.

Ένα μήνα 

από την 

έναρξη της 

περιόδου 

πιλοτικής 

εφαρμογής 

του ΣΤ.Ε.Π.

Διενέργεια 

μετρήσεων, μέσω 

του

πληροφορικού

συστήματος

Taxis.

Διεύθυνση 

Εφαρμογών Η/Υ.

ΑΞ

Η παρακολούθηση 

της πιλοτικής λειτου 

Παρακολούθησης και 

Γενικού Γραμματέα του

ΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

της υλοποίησης και η συνολική αξιολόγηση του έργου

ργίας του ΣΤ.Ε.Π. θα γίνει από την Επιτροπή

Αξιολόγησης, που τελεί υπό τη γενική εποπτεία του

Υπουργείου.
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Γϋ ι̂: ι οι ι

e - O i k o n o in i a . g r / T A X is n e t
Ηλεκτρονική «Βοβολή δηλώσεων:
*  Φόροβ £»βοδή|*βτος

*  Φ.Π.Λ.

* ν.Ι.ΕΛ.
Αρχική σελΐδο Νέα δήλωση Προβολή δηλώσεων Έξοδος

Επιτυχής καταχώριση δήλωσης ΦΠΑ

Γενική
Γρορμβτείο

Πληροφοριακών
5 « (Π (||ΐΑ τίβ *

Βοήθοβ

Η δήλωση ΦΠΑ για το Α,Φ,Μ, 0 £> 5090169  και για την φορολογική περίοδο 

από 1 / 7 /2 0 0 4  εώς 30 / 9 /2 0 0 4  κατσχωρήθηκε με επιτυχία και πήρε τον αριθμό

με ημερομηνία παραλαβής από το Τ Β ^η β ί: 25 / 10 /2004

•  Ο αριθμός αυτός «ίναι αάξων αριθμός ανά Α.Φ.Μ,, συμπληρωματικός του αριθμού
κοτοχώρησης που βο πάρει η δήλωση όταν ενημερωθεί η αρμόδια ΔΟΥ απτό επόμενο χρονικό 
διάστημα,

» Η χρεωστική δήλωση ΦΠΑ θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την εμπρόθεσμη πληρωμή του 
αντίστοιχου ποσού στην τράπεζα της επιλογής σας.

*· Ημερομηνία υποβολής είναι η ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης από το ΤΑΧΙΘηβΤ,

^:̂ ν^νΤί :̂ΐ ί̂Τσ 7Τ,ΐΜΆΙ&τ· ΤΜ&ίΟΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
αχ.Δ/νοη: TAXISPHÖNE Τ.Θ.: 3029 7,
ΙΘΗΝΑ10033 τηλ.:210 48 03 133 1ax:210 48 02 569 
i-mail: taxisph one@gsis .gov .gr hllp://www.β-oikonomia.g r

Αριθ.Πρωχ.: 1651635/ 1

Ημκρ/νία: Πρώτη Μαρτίου Δυο Χιλιάδες Πέντε Ώρα: 09:44:35

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Λ Ο Υ : ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙ Α Φ Μ 053468151 Α.Τ./ Λ: Γ720595
Επώνυμο: ΤΑΜΒΑΚΗΣ
Όνομα: ΠΕΡΙΚΛ Πατρώνυμο: ΚΩΝ
Επωνυμία:
Διεύθυνση: ΦΙΛΙΑΤΡΑ 0 ΦΙΛΙΑΤΡΑ 24300

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΤ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΤΝΑΤ ΦΟΡΟΑΟΓΤΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Η παρούσα ισχύει:
α) Τέσσερις (4) μήνες για είσπραξη χρημάτων
β) Τέσσερις (4) μήνες για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και εκτός 
μεταβίβασης ακινήτου
γ) Τέσσερις (4) μήνες για μεταβίβαση ακινήτου

Η IIΑΚΟΥΣΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Α1ΙΟΚΑΚΙΣΤΙΚΛ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΤΟΥΝΤΛ

Α.Φ.Μ.: 043977540
Επώνυμο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ονομα: ΔΙΟΝΥΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επωνυμία:
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

Post
Η Υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων  
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Ονοματεπώνυμο η Επωνιμία εκμισθωτή ΚΑ Α.Φ Μ. εκμισθωτή ΚΑ cmovc«

811 . _ 812801 091

802 093 813 814 .
803 095 815 · B it __

11. Ενοίκιο που πληρώσατε για κατοικία παιίιών της οκογένειας που σποιδάζουν στο εσωτερικά
804 817 ι ___ ! ! ►  1 °  παιδί
805 819
806 821 W  2° παιδί
807 823
808 825 N *  3« παιδί
809 827

12. Δίδακτρα σ ε  φ ροντιστήρ ια  εκπ α ιδευτικώ ν μαθημάτων ή ξένω ν γλωσσών:
α) Γ ια  τον .»πόχρεο <αι τη σύςυγο , 079 } 080..
β) Γ ια  κάθε π α ιδ ί το υς  χω ρ ισ τά  οβι , 082 . 083 j m ____________ ι— m -------------------- ι _

ι»υι μ · ·  ιιυυ >MiiupAi|CT]KQv για o m w !W j οονεια απόκτησης πρώτης
κατοικ ίας. αναστηλω σης κ λ. δ ιατηρητέω ν κτ σματων 
α) Για συμβάσεις δα νείω ν που συνάφθηκαν μέχρι 31/12/1999 
3) Για συμβάσεις δανείω ν τιου συνάσθηκαν a ró  1/1/2000.0. PcXPi 31/12,2002 f  
γ) Για συμβάσεις δα νείω ν που συνάφθηκαν από ι / ι  2003 κα ι μετά  ίϋϋΞϋ 
δ) Συνολικό ποσά δα νε ίω ν τη ς  προΓγούμενης περ ίπτ γ. ___________________

7. Ποσό ασφαλίστρων γ ια  ασφάλιση ζωής, προσωπικών ατυχημάτων, α σ θ έν ε ια ς ,
8 Μ ερ ίδ ιο  αμοιβαίων κ εφ α λα ώ ν εσω τερ ικού που αγοράστηκαν μέσα στο 2001 _
9 Ο ικογενε ιακές  δαπ άνες γ α  αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών ____________

Υπόχρεου Της συζύγου

. 073 _ 

. 067 

. 075 _

064
061 _ 

_05·_
_ 070 

074 

061.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ

1. Φόροι 4%, 10%, που προκαταβλήθηκαν (άρθρο 52 Κ.Φ.Ε) ______________________________
2. Φόροι 1 *5», 3%, 4%, 8%, 15% και 20% που παρακρατήθηκαν (άρθρο 55 Κ.Φ.Ε.)____________
3. Φόροι 20% (άρθρο 58 Κ.Φ.Ε ) και 15% (nap. 3 άρθρου 7 ν. 2753/1999) ίο υ  παρακρατήθηκαν -
4 Φόροι 0,5%. 1% και 10% π ο ι παρακρατήθηκαν α ις  αγροτικές ενισχύσεις (άρθρο 56 ΚΦ Ε 
5. Φορος που καταλογίστηκε για ωφέλεια από πώληση αυτοκινήτου επ ιχ ε ίρ η α τς _________
6 Φόρος που παρακρατήθηκε στις  αμοιβές της περιπτ. 5 του Πίν. 4 Α ___________________
7 Φόρος που καταβλήθηκε στο εξω τερ ικό  .......................................................................................
8. Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα απο τόκους δανείων κτλ. ημεδαπής (Πίν.4 ΖΤ)~ 
9 Φόρος που αναλονεί στους μισθούς, συντάξεις (περιπτ. 1, 2, 3, 4 <αι 6 του Πίν. 4 Α ) ____

12 Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα στα εισοδήματα από τόκους, μερίσματα τίτλων 
Ί»ο $λε '.'’ "Κ  ΙΠΕΡΚΠ 8 Πιν 42)

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Ο Π Ο Ν  ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ Φ ΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ! ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ
1 [Ανύπαντρο ίηΛισ ι;ου γενπ)»|καν -ο 1/1/1986 κ κ  31 12-2004 ηαπο 1/1/1|7<( 2 ‘ι α) Ανιόντες ίων συζυγών (γονείς, ποποόάες κτλ.)

* «Π. ,ΤΤΤΓν- ιΛλ/ΓΙΚ, ΠΓ ΠΗ>υνΜΠιη*ιι «,Τι '.,'.,ΓΓ Ππ.*»Λ ΠΚιΙΙΠνίηη Α,Λ/γ, , Γ,.ν. η Λ. Γ*" "" Οι Α.ι%Ιν>λ· ■ ,ΛυΑι , μ. · 1η Ο ηΟι ηηηη,η.

601 so;--------

603 .

605 » 60f .
611 , 612

■ 608 »

609 . 610

651 i 652.
293 i 294 ,

- __314 »
. 316 ·
- 918

J 2 Z ________ , 298

και (τπου6θ<αιν at αναγνωρισμένε« σχολές. Παιδιά avjnavtpa, διοάυγαενσ ή at 
κατάσταση χηρείας, με ανσσρα 67 % κα πάνω, καθώς και ανύπαντρα παιδιά που

β) Αιηλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό, ορφανοί απο πατέρα και μητέρα 
γ) Αν/παντροι ή χήροι ή διαζεογμένοι αδε>φοί και αδελρές. με αναπηρία

Ονομι Σχολή ή σχολείο φοίτησης Ο/οματεπωνιμο Α.Φ Μ. Με Υποχρεο Mt Σύζυγο
Í31
£32

833
834
835 —

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (συμπληρώνεται οπό την  υπηρεσία)

Προκαταβολή φορου ε ισ ο δήμα το ς  από το  π ροηγούμενο οικον. έτος  
Εισφορά Ο.Γ.Α. φόοου εισ οδήμ ατος α κ ο ν  έτο μ ς  2004 

341 342 » 745 . 746

901
903

, 902 , 
ι 904 ,

907 • 908
995 996 » 743 ’ 744 985 986 ι
997 . 998 * 323 * 324 987 » 988

- * 2 .________ __:__m---------------_ j l ___ m ________ » 400 989 ___ m _________________ :____
Π ΙΝ Α Κ Α Σ 11. Αν επιστρεοάμενο ποσά να κατατεθεί στον οκολουδο |MU «po/u o« ir lo , το m tm  ¿Λΐιβζαι, »λ , ι>  apnwo levapaauou

ΚΠΔ

Τα στοιχεία των φορολογούμενων εινοι οπίρρητα. Διατηρούνται οπό τ) Υπουργείο Οικονομίας κα Οικονομικό/ σε αρχείο, του υπάγεται »την Αρχή Πρχστοσιος δεδομένων Προσωπικού 
Χοροκτηρο και λειτουργεί συμψωνο με γο ν.2472- '997 και τις ειδικές ρυθμίσεις των φορολογικών νόμων. Κό»ε φορολογούμενος έχει δκοίωμο πρόσβσσης στα στοιχείο που τονοφορουν

0 ΕΛΕΓΞΑΣ Ημεροιηνια 2005g

0 ΠΑΡΑΛΑΙΟΗ

0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ονομ 
Avon 
Α.9 .Μ :

Αρ Μητρ. οδ ben ειιβνγ τος _ 

Κιτηγορια οδέ»;: ________

20051
0 ΔΗΛΩΝ Η ΔΗΛΟΤΣΑ



Ει
τ
Προς τη  Δ.Ο.Υ.:

Δ.Ο.Υ. προηγ υποβολής

ΔΗΛΠΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΤΟ 1-1*2004 ΕΩΣ 31-12-2004 
ΥΠΟΒΑΛ/ιΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ(α)* (8)*

Π ί  0  X 0  X Η ;
ΤΑ ΠΟΣΑ

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΔΕΚΑΔΙΚΑ

TAX
ΚΟΔ •Ο ΑΡ ΚΑΤΑΧ0ΡΗΣΗ1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ·
TONYVO (ΟΠΟΙ ΓΗΝ -ΑηΟΤΜ- Ο , OVA TATEFA ΑΡΙΘΜΟΣ ΆΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΜΑΤΟΣ ΙΟΔΟΕ-ΑΡΙΘΜΟΣ TAXΚΩΔ ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΊΟΑΗ Η ΧΩΡΟ)

ΙΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ-ΑΡβΜΟΣ-ΤΑΧΚΩΔ ΓΥΝΟΜΑ-ΠΟΛΗ Η ΧΟΡΟ)

ΑΓΙΑΤΕ'Α ΑΡΪθ35όΓΤΑΫ5δΤΗΤΑΓ"
►

ΑΠΘ ΜΡΟΛ MHT? ΧΠΥΠΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥν

r
—

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ-ΤΑΧ ΚΟΔ ΣΥ^ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΗ Η ΧΟΡΟ)

Της συζύγουΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συυττληρώνοντοι μόνο at καταφατική περίπτωαι) Υπόχρεοι
ΝΑΙ 1 I  
ΝΑΙ 1 ]

1. Ε ίστε ν έος  φ ορολογούμενος (υπ οβάλλετε δήλωσή γ ια  πρώτη φορά);
2. Ε ίστε κάτο ικος εξω τερ ικο ύ  και αποκτάτε εισόδημα στην Ε λ λ ά δ α ;------

. 327
3191 ΝΑ

328
320

ΝΑΙ1 1

3. Υποβάλλεται η δήλωση από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς μ εσ εγ γ ιο ύ χ ο
γ  π ροσω ρνό δ ια χε ιρ ισ τή ;_____________________________________________________

4. Υποβάλλεται η δήλωση από επ ίτροπο κη δ εμ ό \α  ανηλίκου ή δ ικαστικό  συμπαραστάτη; 
5 Υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο του φορολογούμενου π ο ι α π εβ ίω εε;
6 . Ε ίστε συνταξιούχος κα ι γ εννηθή κα τε πριν από το  1940;
7. Ε ίστε μισΕωτός ή συνταξιούχος κα ι εργασθηκατε ή  κα το ικήσ ατε μέσα στο 2004  σ ε

παραμεθόρια π ε ρ ιο χ ή ;____________________________________________________ — ------

329 ΝΑΙ

ΝΑΙ >
331 ΝΑΙ 1

013 ΝΑΙ j j 01«! Ml I 1

8. Οι ε κ π τώ σ ε ις  κ α ι μ ε ιώ σ ε ις  τω ν  Π ινά κω ν 3  κ α ι 7  v c  γ ίν ο υ ν  απο τ α  π οσ ά  τω ν
Κ ω δ ικώ ν  3 0 7  κα ι /  ή  3 0 8  (β ο υ λ ε υ τ έ ς  - δ ικ α ο ι£ £ ) .  _________________________ _

9. Ε ίστε μισθω τός και π ή ρ α ιε  στεγαστικό επ ίδομα μέσα  στο 2004;
10. Κ α το ικε ίτε  μόνιμα σε νησ ί με πληθυσμό κάτω  από 3 .100 κ α το ίκ ο υ ς ;-------------------
11. Α σ κείτε α 'ομ ική  εμ  τορικη επ ιχ/ση σε ο ικ ισμό κάτω των 1.000 κ α τ ο ίκ ω ν ;* * * ------
12. Συνυποβάλλετε δήλωση στο χε ίω ν  ακινήτω ν (Ε9) που υπάρχουν την 1 /1 /2 005  ;
13. Ε ίστε κά το ικος χω ράς τη ς  Ε.Ε. ( έκ το ς  Ελλάδας) κα ι α ποκτήσατε σ την Ελλάδα πά</ω

από το  9Θ% του σ ιν ο λ ικ ο ύ  ε ισ ο δήμα το ς σ α ς ;___________________________________ _
14. Α νή κετε  στην κατηγορ ία  τω \ ολ ικώ ς -υφλών, παραπληγικών πάνω από το  80%  κ τ λ ;
15. Ε ίστε αξιω ματικός ή ημεδαπά κατώ τερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου ή ιπ τάμενο προ-

015 ω |  1 010 Η '
309 ΝΑΙ 1 owl 2 b io Μ 1 ow l 2
011 ΝΑΙ 1 012 ΝΑΙ 1
007 ΝΑΙ 1 008 ΝΑΙ 1
017 ΝΑΙ 1 018 ΝΑΙ 1
617 ΝΑΙ 1

385 ΝΑΙ 1 386 ΝΑΙ 1
905 ΝΑΙ 1 906 ΝΑΙ 1
B ill NAll 1 912 «α ι | ι S B s

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ κτλ. ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

1. Εχετε δικαίωμα έκπτω σης ποσού 1 .900 ευρώ  λόγω αναπηρίας 6 7% κα ι πύνω κτλ.; 001 ΝΑΙ | 1 | 002 ΗΑΙ | I J

003 004

3. Αριθμός προσώπων του Πίνακα 9 μ ε αναπηρία 67%  κα ι πάνω κτλ. ( α ρ ιθ μ η τ ικ ά ) _____ 005 H J  « *

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
^ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΓΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ I

1. Αθροισμα καθαρώ ν ποσών από μισθούς, ημερομ ίσθ ια  κτλ. (εκτός π«ριπι 2. ο. 4.5 και β>---------- 301 , 302 »

303 • 304

3. Αθροισμα καθαρών ποσών απο επ ικουρικές συντάξεις, μερίσματα, κτλ. (εκτός πβρπτ. 1. 2. 4. 3 »αι β) 321 . 322 ,

305 , 306 ,

5. Αμοιβές γιατρών του ΕΣΥ κτλ (εφ ή μ ερ ες ), αθλττώ ν που θ έλ ετε  νο φορολογηθείτε
317 »__  318 ,

6 .  Αθροιαμα καθαρών ειαοδημάτφν που φορολογούνται με το Ζ ψήφισμα (βουλευτές-δ ικαστίς) 307 « 3 0 8

Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ-ΙΣΕΙΣI
1. Καθαρό εκόδημα ατομικής επ ιιείρησης με βάοη τα βιβλία ή α ο ιχ ε ία 461 » 462 1

2. Καθαρό ειοόδημα ατομικής επιχείρησης με βάοη το αντικειμενικό σύστημα
KtOopo ίΗΧΛομα «Περιοχή

(Δήμος ή Κανόπιιο 
ε*μετάλλει>οφ;

ΕΔ* napoYWK
·■· ■· ' " - *!>*«. υ/χΐ num μονοΕχ

Οοη»ο
HutOptivO
ΠίδθΟ

Σύνολο καθαρού γεωργικοί εισοδήματος με βάση το αντικειμενικό ούστημα 915

* Συμπληρώνεται από την υπηρεσία * ’  Ε ικλπθευοιε ια  στοιχεία ιο ί ΠΙΝΑΚΑ 1. Σε περίιιτωστ αλλαγής οι διορθώσεις \α γίνουν απευθείας πόνι» στο έντυπο 
* Δε συμπληρώντιαι εάν ο οικισμός αυτός έχει χαρακττρισθεί τουρωτικός τόπος.



Α/ειον; α) Ενοίκια που καταβλήθηκαν για μίσθωση γεωργικής νής 
β) Αξία καινούργιου πάγιου εξοπλισμού 326_________ χ 25% 1 50%

*) Για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ι  .50) ή 3.000 ε,ιρώ αν πήραν εξισωτικές αποζημιώσεις
ή 2.250 (η 1 875) ή 4.500 (ή 3.750) ευρώ, εντίστοιχα, αν είναι νέοι αγρότες -----------

3. Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης
Α. Ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική άσκηση γεωργικής επ ιχ ε ίρ η σ η ς__
¿.Ακαθάριστα έσοδα από ατομική όσκηοη γεωργικής επιχείρησης_______________________

Γ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

. Καθαρό κέρδη  α τό  α τομ ική  επ ιχείρηση  (εκτός περίπτ. 4 ).
2. Επιχειρηματική αμοιβή από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ξ. ή κοινωνία κληρονομικού δ ικα ίου
3. Καθαρά κέρδη a ró  Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Κοινωνία κτλ. μη υπαγόαενες erre άρθρο 10 Κ.Φ.Ε.
4. Υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου επ ιχείρησης ___________________
5. Ζημιά του ίδ ιου  οικονομικού έ το υ ς  από ατομκή επ ιχείρηση (εκτός περιπτ. 4)
6. Ζημ ιές προηγούμενων ο ικονομικώ ν ετώ ν απο ατομ ική επ ιχείρηση _________

Ακαθόριστα έσοδα από ατομική επ ιχείρηση_______________________________
Δ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

' .  Καθαρό εισόδημα απο α τομ ικό  επάγγελμα
2. Ποσό δ ιατροφ ής που έ χ ε ι εισπραχΕεί από σ ι ζυγό (εκτός  των παιδιών)
3. Εισόδημα που δεν εντά σ σ ετα ι σ ε  άλλη περίπτ. του Πίν. 4
4. Ζημιά του ίδ ιου  οικονομικού έτο υ ς  από ατομ κό  επάγγελμα
5. Ακαθόριστα έσοδα από ατομική άσκηση ελευθέρ ιου  επαγγέλματος

Ε.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ! 1 . Ακαθάριστο εισόδημα απο εκμισθω ση:
σ) κατοικιών, ξενοδοχείω ν κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φων ή θεάτρω ν κτλ. 
β) καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κτλ. 
γ) γηπέδων, χώρων τοπ οθέτησης επιγραφών κτλ.
δ) β ιομτχανοστασίω ν --------------------------------------
ε ) γ α ιώ ν ______________________________________

στ) γαιων μ ε  βαστ το αντικε ιμεν ικό  ό ύ σ τ η μ α ____
2. α) ΑκαΕάριστο εισόδημα απο υπεκμίσθωση ακινήτων 

β) Στην περίπτωση αυτή, ποιο μ ίσθυμα έχ ετε  καταβαλει .
3. Α κ α θ ά ρ ισ το  ε ισ ό δ η μ α  από δ ω ρ εά ν  π αραχώ ρηση - ιδ ιοχρ ησ η :

α ) κ α το ικ ιώ ν  (μόνο  δ ω ρ εά ν  π α ρ α χ ώ ρ η σ η )___________________
β) σ χ ο λε ίω ν , ξεν ο δ ο χ ε ίω ν , κλ ιν ικώ ν , α ιθουσώ ν κ ινημ α τογρ ά φ ω ν ή θ εά τρ ω ν  κτλ 
γ ) κα τα σ τημ ά τω ν , γ ρ α φ ε ίω ν , απ ο θηκώ ν κτλ
δ ) γ η π έ δ ω ν ________________________________
ε )  γα ιώ ν  (μ ό νο  δ ω ρ εά ν  π αραχώ ρηση)

σ τ) γα ιώ ν  (μ ό ν ο  δ ω ρ εά ν  π αρα χώ ρησ η) μ ε  βάση το  α ν τ ικ ε ιμ εν ικ ό  σύστημα
4. Δ α π ά ν ες  κ τλ . γ ια : α ) κ α το ικ ίε ς ,  ξ εν ο δ ο χ ε ία  κ τλ . (π ερ ιπ τ. 1α. 3α , 3 β ) __

β) κ α τα σ τή μ α τα , γ ρ α φ ε ία  κ τλ . (π ερ ιπ τ. 1β 1δ. 3 γ ) _________________________
5. α) Α π οζημ ίω σ η  που κ α τα β λ ή θ η κ ε  μ ε  βάση νόμ ο  στο μ ισθω τή  α κ ινή το υ  ό τα ν  

λ υ θ ε ί ε π α γ γ ελ μ α τ ικ ή  μ ίσ θω σ η

β) Α κ α θ ά ρ ισ το  ε ισ ό δ η μ α  απ ό τη ν  εκμ ίσ θω σ η  το υ  α κ ινή το υ  τη ς  π ερ ίπ τ. 5α
6. Λ ο ιπ έ ς  π ερ ιπ τ. ά ρ θ ρ ο υ  23 Κ.Φ .Ε (γ α ίε ς  κ τ λ . ) ___________________________
7. Α κα θ ά ρ ισ το  ε ισ ό δ η μ α  των π ερ ιπ τ. 1α, 2α και 3α  από κ α το ικ ίε ς  μ ε  επ ιφ ά ν ε ια  τά νω

από 30 0  τ.μ . η κ α θ ε μ ιά __________________________________________________________ _
€. Α κ α θ ά ρ ισ το  ε ισ ό δ η μ α  τω ν π ερ ιπ τ. 1α , 3 α  κ α ι 3β που έχ ο υ ν  χ α ρ α κ τη ρ ισ τε ί δ ια τη 

ρ η τ έ ε ς  __________________________________________________________________________
S. Α κα θ ά ρ ισ το  ε ισ ό δ η μ α  τω ν π ερ .1 β ,1 δ  κα ι 3γ που έχ ο υ ν  χ α ρ α κτη ρ ισ τε ί δ ια τη ρ η τέ ες

10.Δ α π ά ν ες  γ ια  δ ια τη ρ η τέα  α κ ίν η τα  τω ν  περ ιπ τ. 8  κα ι 9  ___________ _____________
11 .Α κα θ ά ρ ισ το  ε ισ ό δ η μ α  (από ε π ίτα ξ η  α κ ινήτω ν, εκμ ,σ θω σ η  α κ ινήτω ν α π ό  ε τα ιρ ία  

Α θ ήνα  2 0 0 4 >> κ τλ .)  γ ια  το  οπ οίο  δ ε  β εβ α ιώ νε τα ι τ έ λ ο ς  χαρ το σή μου__________
Σ Ι. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ * 1

Κ αθαρό ε ισ ό δ η μ α  απο τό κο υ ς  δ α νε ίω ν  κτλ. η μ εδα π ές  π ρ ο έλευσ ης_________________
Ζ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ '

1. Κ α θα ρό  π οσό από μ ισ θ ο ύ ς , σ υ ν τά ξε ις ,  κτλ. α λλο δ α π ή ς  π ρ ο έλευσ ης ____________ 389
2. Κ α θα ρά  κ έ ρ δ η  από γ ε ω ρ γ ικ έ ς  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  (α τομ ική , ε τ α ιρ ικ έ ς )  σ τη ν  αλλοδα π ή  463
3. Ζ η μ ιέ ς  από γ ε ω ρ γ ικ έ ς  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  (α τομ ική , ε τ α ιρ ικ έ ς )  ο τη ν  αλλοδα π ή 
α . Κ α θα ρά  κ έ ρ δ η  από ε μ π ο ρ ικ έ ς  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  (α τομ ική , ε τ α ιρ ικ έ ς )  στην α λλοδα π ή  411
5. Ζ η μ ιέ ς  απ ό ε μ π ο ρ ικ έ ς  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  (ατομ ική , ε τα ιρ ικ έ ς )  στην αλλοδα π ή  _______ 421
6. Κ α θα ρ ά  κ έρ δ η  από ε λ ε υ θ έ ρ ιο  επ ά γγελμ ο  (α τομ ικά , ε τα ιρ ικ ά ) σ την α λ λ ο δ α π ή ___509
7. Ζ η μ ιέ ς  απ ό ε λ ε υ θ έ ρ ιο  επ ά γ γ ελ μ α  (α τομ ικά , ε τα ιρ ικ ά )  σ την α λ λ ο δ α π ή ___________&13
8. Τ ό κ ο ι κα ι μ ερ ίσ .τα τα  τ ίτλ ω ν  κ τλ . α λλοδα π ής π ρ ο έλ ευ σ η ς  ______________________295

Α κ α θ ά ρ ισ το  ε ισ ό δ η μ α  από α κ ίνη τα  που β ρ ίσ κο ντα  σ τη ν  αλλοδαπή 
Κ α θα ρό  ε ισ ό δ η ϋ α  τ η ς  π ερ ίπ τ. 9

1 '.  Ακαθάριστο εισόδημα της περίπτ. 9 από κατοικίες με επιφάνεια πάνω απο 30C τ.μ. η καθεμιά 395

2



Π ΙΝ ΑΚΑ ! 5 .  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ*
ΔΙΕΥΘ*ΝΣΗ - ΟΔΟΙ ΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΒΟΥΝ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΟΝΟ..........

ΜΙΤΟΜΕΝΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΑΙΟΚΙΑ
If ΘΕΣΗ 

'40NCKA- ΟΡΟΦΟΣ 
ΤΟΙΚΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
KYVK1N
ΧΟΡΟΝ

tniÎANf ΙΛ
ΓΚΑΡΑΖ

ΑΙΙΟβΗΚΗΣ

ΙΟΣΟΣΤΟΖΥΝ-
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΜΗΝΕΣ
ΙΛΙΟΚΑ ΤΜΗΖ0ΝΗ1

η
ΤΙΜΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

# * * * ·
ΡΤΟΣ
ΣΔΡΙΑΣΥΠΙΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ

α) κύρια 
κλίακΜ

. 2)3 211 212 213 214 215 . . .  2'6 217
Ν Α | 1

»! ΠΡ0ΤΗ 
ΔΕΥΓΕΡΡ'ΟΥΣΑ 
(ΜΗ Ε=0)ΙΚΗ)

2)7 201 - T W 2Ϊ9 220 221 ~55Γ~ 223 _ 224

Η ' I
γ) RPQTh
AFYTTPCOYiA
It-OWKH

2)9 205 22S - 2 2 g— 227 228 Π>25 _ 2 2 Ι _

ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ί 1 ,

β) το ε τή σ ιο  τεκ μ α ρ τά  μ ίσθω μα  γ ια  λ ο ιπ ές  δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ α ε ς  κ α το ικ ίε ς 707 , 708 ,

Α.Ά Ον>ματεπώνυμο κυρίου 
Ε.Ι.Χ., Μ.Χ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φορ.
Ιπποι

Μ'ίνες
<υρ/τος
lÉoonto

2004

Ποσχπο
οιλΛοκτ

»

Ετος
ιιρώιης
κύκλου.

851 852

Γράμματα ! Αριθμός

1 750
? 751 853 · 854 ,

3 752 855 856 »

Ονομο αχίψους | Αριθμός και λιμάνι νηολογίου j Χώρα ÎÏSJmôSoî Mëtpq ΐη̂ !τ.- μτκοιις | &n:u Πρωη«noVcy.

\ 1 Γ ....
δα) ις  α μο ιβές πληρω μάτω ν σκαφών αναψ υχής

Στοι;οο εθνικότητα; κοι νηολόγησης Τιιιος Αιικιλφΐνος α,νήθουυ ΙΜη/εςυοτο'. 
".ooquiiw | Αϊοα ο;ο '¿οολ

Ιπποι η 
ÎS42SSI- II

1. Ε τήσ ια  τ ε κ μ α ρ τ ή  δαπ άνη  δ ια β ίω σ η ς  μ ε  βάση: α) Το ε τ ή σ ιο  τεκ μ α ρ τό  μ ίσ θ ω μ α  γ ια  ιδ ο -

νποχρεου ιης συςυγου

γ) TŒ επ ιβατικά α υτ/τα Ι.Χ ., Μ.Χ. (ο ικογένειας, πτομικής-εταιρικης επιχ/σης, κοινωνιών και κοινοπραξιών)

713_ 
731

_714_

732

ζ) 'ρ ά ψ τ ε  το μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  π οσ ό τε κ μ α ρ τή ς  δ α π ά νη ς  από σ τ ο ιχ ε ίο  τ η ς  ο ικ ο γ έ 
ν ε ια ς ,  τω ν  π ερ ιπ τ . γ έ ω ς  στ
η)Γράψτε τον αριθμό στοιχείων που προσδ ορίζουν την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (αριθμητικά) 79& 

2. Από τη δαπάνη που καταβάλατε:
α) για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήταν, δίιροχσν κ τλ .ο χ η μ ά τ ω ν --------------------719
β) για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψιιχής κτλ. οκαφών αναψυχής και αεροσκαφών 721 _ 
γ) για την αγ3ρά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 5.000 ευρώ—  723
δ) για την αγτρα ακινήτων ή για τη χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτών -------------- 35
ε )  για την ανέγερση οικοδομών ή  κατασκευή δεξαμενώ ν κ ο λ ύ μ β η σ η ς ________________  737 -

στ) για δω ρεες ή γον ικές παροχές ή χ ο ρ τγ ίες  χρηματικών ποσών (εκτός προς ιοΔημόσιο, κτλ.) 725 . 
ζ) για την  το κοχρεολυτική  απόσβεση δα νε ίω ν ή π ιστώσεων, καθώ ς κα ι χρεώ σεω ν μέσω 

π ιστω τικώ ν καρτώ ν γ ια  αγορά μη καταναλω τικώ ν αγαθών κτλ.
Π ΙΝ Α ΚΑ ! 6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ■ ΠΟ ΙΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

720 
_722_ 
_724 _ 

736 
738 

_726

J2L-
1. Καθαρό εισόδημα που δεν υπήρχε την 1 -1 -2005 —
2. Ποσό ετήσιας δαπάνης που δεν υπήρχε την 1-1-2005

_ 655 
693

3. Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2004. το οποία απαλλάσσονται από το φόρο, φορολογούνται
με ειδ ικό τσόπο, καθώς και από μερίσματα ημεδαπόν Α.Ε. κ ' λ . ----------------------------------------659

4. Καθαρά κέρδη από ετα ιρ ίες κτλ. που φορολογήθηκαν με το έρθρο 10 Κ.Φ.Ε. και από Ε.Π.Ε —  431
5. οόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ. 3 και στα καθαρά κέρδη της περ. 4 —  433 _
6. Ενοίκιο εγκατάστασης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος

_656
694

660
_432_
_434_

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμιο εκμισΟωπ .a"J__Α.Φ.Μ. εκμισθωτή ]~£πιφάνεωο·:
793 _ 
615 
829 
469 _

7. Ενοίκιο ακίνητων ε κτός από κυρία κατοικία, κατοκία  παιδιον που σπουδάζουν και περιπτ. 6
_________________________________________________I 417 ; _______________________ I_____________]4 1 9 _

_794_ 
_ 616 
_830_ 
_470 _

8. Χρηματικά ποσά που π ρ ο έρ χο ντα ι από δ ιά θεσ η  π ερ ιουσ ια κώ ν  σ το ιχε ίω ν , ε ισ α γω γή
χρηματικώ ν κεφ α λα ίω ν α λλοδα π ή ς, δ ά νε ια , δ ω ρ εές  κτλ. ________________ _ 731 -

9 . Ανάλω ση κ εφ α λ α ίο υ  π ου ήδη φ ο ρ ο λο γή θ η κε  η α π α λλα σ ο ό ιπ ν  από το φ ό ρο_______ γ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

782 _

J&L-
1. Εξοδα ια τρ ικής κα ι νοσοκομ εια κής π ε ρ ίθ α λ ψ η ς ___________________________________ 051 -
2. Υποχρεω τικές ε ισ φ ορές  σ ε  τα μ ε ία  ασφάλισης (Τ.Ε.Β.Ε. -  Τ.Σ.Α. - Τ Α Ε. κτλ.)  ------------- 053 _
3. Δ ω ρεές ακινήτων στην Εταίρ α < < Αθήνα 2004 > > κα ι στ ς  θυγατρ ικές της ε τα ιρ ίε ς ------  057 _
4. Δ ω ρεες χρηματικών ποσών στο Δημόσιο κτλ. αε Ν.Π.Δ.Δ., κοινωφελή Ν.Π. :.Δ. κτλ.,(άνω

των 100 ευρώ) ¡‘·· y . ; ; -____________________________________________________________ 059

5. Χορηγίες σ ε πολιτιστικά Ν.Π.Ι.Δ. (μη κερδοσκοπικά) (άνω των 100 ευρώ ) oei

_052_
_054_
_058_

_060_
062

* * **  Συμπληρώνεται Οταν η όευτερεύουοα κατοικία είναι κύτω απο 150 τ.μ. και )ε  βρίοκεται οε τουριστική περιοχή * ’ *'** Συμπλήρωνονται μονο αν η κάρα καιοικια 
είναι πάνω απή 200 τ.μ. ή η συνολική επιφάνεια των δευτερευουοών κατοικιών εί/αι πάνω απο 150 ι.μ. * * * * * *  Συμπληρώνεται όταν μισθώνεται κύρια καιοικο πάνω 
απά 200 τ.μ. ή δευτερεύουαες κατοικίες με συνολική επκράνεια ιιάνι# απο 150 τ ι.. 3



Α Ν Α Λ Υ Τ ΙΚ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Κ  ' Α * "  Μ  
ΟΙΚΟΝ ΕΤΟΥΣ 2005 

Εισοδήματα από 1/1 έως 31/12/2004

r -ΓΛινπ A r i T A A U M A T I A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Α.Φ.Μ

'-ν'™ ,Ο ν ,J ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) 

.......... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ .

3
Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΛΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝ

Αριθμός
Φορολογικού

Μητρώου
¡Α.Φ.Μ.)

ΣΤΟ 2004

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
Η

ΤΕΚΜΑΡΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ

ΜΙΣΘΩΜΑ

W
ΟΗΙκΝ
Οiri
C

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

Οδός - Αριθ - Π όλη 
ή Χωριό Θέση - Ταχ Κωδ

ισ όγειό  

1ος ορ 

2 ος ορ

ΚΤλ

ο ικ ία

κατ/μα

γραφ.

α γρός

ΚΤλ.

σε

τ.μ .

η
σε

στρεμ

Ο νοματεπώ νυμο
ΑΠΟ ΕΩΣ

Φ

UJ
I
Ξ

■11 | 1  

6 δ £ ·6X ω ω
ή ο

ξ 3·3 η

l i f t s
δ * -<  ξ  *

ώ

H I I P
π ϊ  ΟΦ Ε
f o s l

h
ίII»

I  ϊ
I I  >

η *
1 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ίο 11 12 13 14 15 16 17

«

ΠΡΟΣΟΧΗ Το έντυπο αυτό υποβάλλεται οε ένο (1) αντίτυπο 
Για τα ακίνητα που είναι ημιτελή ή αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν μέσα στο 2004, 
πρεπει να συμπληρωθεί ο πίνακας II της πίσω σελίδας Οδηγίες συμπλήρωσης αυτού 
του εντύπου βλέπε στην πίσω σελίδα

Φ -01 .0 0 2 / ΕΚΔΟΣΗ 2004

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Επών.: ......................................
Ονομ. : ......................................
Δ/νση : ......................................
Α.Φ.Μ..........................................
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : ......................
Αρ Μητρ. άδ. άσκ. επαγγ/τος 
Κατηγορία άδειας....................

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Ο  ΔΗΛΩΝ 2005

(Υπενθυμίζεται άτι η απόκρυψη η η παροχή ανακριβών στοιχείων τιμωρείται από ιο  νομο)



¿ΥΜΙΙΛΗΡ12ΜΑΤΙΚΑ ¿(U IX tlA  AKINHTUN 
I. ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΚΤΛ. ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΠΙΚΑΡΠΩΤΩΝ ΚΤΛ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Οδός - Αριθ - Πόλη 
ή Χωριό - Θέση - Ταχ. Κωδ.

ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗ επιφαν

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός
Φορολογικού

Μητρώου
(Α.Φ.Μ.)

Διεύθυνση συνιδιοκτήτη

Π
0

Σ
 

Σ
Υ

Ν
ΙΔ

/Σ
ΙΑ

Σ

% Μίοθωμο 
που καταβλήθτ,κε

ισόγειο 
ίο ς ο ρ . 2ος ορ.

κτλ

(XK IQ
κατ^μα
γραΦ.
αγρός

κτλ

σε τ.μ.
ή

στρεμ

1!. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΤΟ 2004 ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ -
ϋΩΡΕΑ - ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΛ.

σ
C ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΡΙΘ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ONOM/MC ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

2005

Ο ΔΗΛΩΝ

------------ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ -
1. Υποκείμενο t c u  ψορου γιο το εισόδημα απο ακίνητα είναι ο ιδιόκτητης νομέας επικαρπωτής η εκείνος που : χει το

δικαίωμα οίκησης ή το  δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου με ορισηκό συμβόλαιε κατά περίπτωση, /ια το  είΓόδησο 
ncu αποκτο απο εκμισθωση. υπεκμισθωση ή επίταξη π εμμεσως απο ιόιογρησιμοπαηση π δωρεπν παραχώρηση της 
χρήσης ατ τρίτο χωρίς σντάΑλσνμπ ενός ή ππρ·σσ<τττρων οκινητων ιοικοδομτ^ιένων κοι μη οικοδομημένων) Fn»rm- 
uñón f í'm . ·■ ¡a  ο * ομέα επικαρπωτή ς  καβυίχ και εκείνο« «οι έχει γο  δικάσιμα . ■ ιοκη
ττιικυιμπιος j í- οριστικά συμβόλαιό, ιαιτα περίπτωση r  εκείνος που εχει ro οικ^ωμα επιφάνειας η εμψυτευορς τοοι για π. 
οποδημς ',fMj απΓκια ο εκμίσθωαη η υηεκμκτθωση η δωρεάν παραχώρηση,αγροτικών εκτ τσεε, ί*αλ\ιεργη ■. 
φυτεμένο αγροί όαση βοσκοτοπ· α μνες, δεξαμε νές κτλ) Στην περίπτωση που δηλώνεται εισόδημα ατιο εκμίσΒι 
δωρι. -/ ^σραχώρηση αγροτικής έκτασης, στη στ?|λη 2 εκτός απο τα στοιχεία *·ηςτο
κα> η > V>c π ίγ  εκτίντηι; πεδινή ημιορεινέ ή ορεινή, υρδευόμκνη ή μη αρδεύομε νη) Στην ττεαίπτ >οη που · .. ·.■»
κγγο ό  -ης οποίας έ.χει ^τοοχωοπΟε: δωρεάν η χράση απο γονείς σε παιδιο και αντίστροφα. στη σ -·λπ εκ·. ί. , κ . 
στοιχεία roo προσώπου που κάνει χρήαη. ανσγράφετο1ισ» παρένθεση η ο νένειο του με τον ιδιοκτήτη (γο,· yac, m 
στη στήλη 13 δεν «τνσγρήψκτοι ->μπρτο εισόδημα οπό τη πυγκΓκριμ* νη διοοεον παραχώρηση Στην τεριπ·<

I ô n w . ε ’.α» εισόδημα απο εκμίσθωο-, δωμεονπαραχώρηση η διοχρησηοικοδομής που τ.χει χαρακτηριστεί δκττηριν . ;
! π ηλη ? εκτός από τα ς  ιο«χείατης τοποθεσίας, αναγράφεται σε παρένθεση η λέξη <τ - διατηρητέο *

2. Στο ενιυπο c u t o  καταχωρουντπι ολα τα οικοδουημενα ακίνητα κάθε υπόχρεου r¡ ειαοδημπτια φυσικοιι -.χι, m 
.ροοωπο ανεξάρτητα ον οποκτα από aura -πσόδημα η ολ»- Σημειώνεται ότι και :τη ν  : ωσς που γο ακίνητο π; γ·ο,; 

λΕΝΟ ο λ ο  τ :> χρονο πρεπεινα αυμηεμιληφθπ στο έντυπο με πν νδειξτ ΚΕΝΟ Διευκρινίςεται ο τ ι  a n o  a  μηοικοδομημ< . 
ακίνητο γράφονται μόνο εκείνα που εκμισθώνονται

3. Σε π είκπ τω ση π ο υ κα ιη σ ι^ο ν .-» . «· ··. ποκ - κ  ·,κ* <t>*>pu* ·■>* ππ a  συμπ ληρ ω θεί κα ι να  υποβληθεί χωριστό έντυπο
έσ τω  κα ι α ν  Γοακίντιτί»  r iv a i Κν’Γ,Σ Tfj , ^rjOáciifn iί ηοδήμπ τπ  α· · Ίκ ίν τ ι : >ων ν ια ιρ ιώ ν  ή κο ινω νιώ ν ααίικού δικαίου που

φορολογίας ε ισ ο δ ή μ α το ς  f r i  τ·ν  προρ ·μ?ο ι· <·χ\λό ίο  *>ηλω*·?ούν απο ι ις  ε τα ιρ ίε ς  Κ~Α ? πότη τη ν  περ ιπτοχττ
. μ» p u  μ. ffó jj H p á it tΠ Ρ ή  τη ν έν ω ο ι

πρυοω πων ; κο ινω ν ία  κ τλ
θα · !·' 1 ·· >

5. Σ τη ν  π ρώ τη  ηλη *· ju- δηλωνονπ·; χωρ· νο λά μ β ά νοντα ι υπ όψ η ο>

. ν ο ε ι^ η ς  *·'γ ΜΡ '  * Γ \  ·: f ·' - ον κά :υ ιυ ano ¡ α κΓ Ί.τα π ο υ
·· *ην Α Ν Α Λ ν " :  * ν ' *  ' *  τλ  > · · · ν  κυ  - λ - : '·κ ·Μ το ·η  ·· .ν τρ εχε ι περιπ r«íor¡ σ υ ν ιδ ιο κ τη σ ια ς .

. 1 ‘π τώ σει.; α υ τέ ς  σ υμπ ληρ ώ νοντα 1

sa '-»ντψεοεί'α. α τ ις  n e p iir  υσειο
>.π ν< : ι  .»ορθΛογουμ>:νος
6. ^ΓΓ»οτήλη·π|ς υΓεινμισΟμστμ σοανογο· ; ο: . ■ ψ ·:  ου εχε* κατοβΛιιθειaiw> rov ϋπεκμσθωτή

n¡ ' κ ή ■ ; οόηματια οτε θα χρήσιμοι im a ra i και
δ ε ιιτ ε ρ ο  κ'/ru n n

»T
FO

 O
lK

O
NO

fv
l







Π ΙΝ Α Κ Α Σ  © . ΑΝ ΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΕΣ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ε Π ΙΧ ΕΡ Η ΣΕ Ω Ν  Μ6 3 Ι8 Λ ΙΑ  Γ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΧοντκΜ ς Εοιοττρβοιι Μανι-βο Εξωτερικού ΕνβθΜ<Μνο-ιηΐε Ποι>οβό«*ις I Π«Μοα<: σ τ ο Δ η μ « ^

Γ.αΠθρβυ-«ΤΤων 4 Μ

Γοοκ>.·τΐίν’ ηοίυω ν Μ» παπελω· 4«η*

νπο*τρο*ρντίνν υπανει^μητίιΐ» *8 0

α Λ β 4/44'. - ιιλικων σισκευασιας * 3
αναλΐΜ<ηι*Μν υΑικων □
ανταΑΑα»τ«««»ν πανιών Π
ιιδιβν τοακαχΚΜας Ε3

ΓΥΝΟΑ© ΠΟΑΗΣΕΟΝ ΕΞ
πιαΑηοεις γκϊ ΛΟγίΗΧΚμΟ τραω.

πωΑηοε«; ·*ογιω» 1 *5

£> Εοο&β αηο παικιχη υπ ηρνηνν ο η  ( ομγ«ριηο

και
472 ΕΠ
.44 Ε3
ΕΞ Ε3
ΕΠ Ο
Ε3 Ε3
ΕΠ Ε3
ΕΠ Ε3
□ Ε3
31 ΕΞΙ

στη« Ευοωηαικη Ενωση «  τοιγε< χχρις γ| ΚΟιΤΜΚιτροιοντων · /μπορβιιιιβινν ικληομενη χ>ηοτ>·

'>3τος ηιοΑηβΑντυ» ι
π<ν-οχτ βιτγ,λ γ (?.■_·.» '-τι Ληαοοιο «Χττος πω>τΐ*\τι.<ν ι\0θιήντω>

ΖύνύΑΟ I ΚΟβΤΟί η<«Λ·>βίν-α>ν

ΐ'μΠΟΜε-ΜΟΤ^»

Ι^ κλχλ ογορω» ; * 2 '

Αγοοΐς πογινίν β7β

£νδ«χυιν ατ»οκττ<εοε

ΐρηοΛ ί,^αΓα

<ττ) ΔΟΓτβνες <ουνο>»α

αοιββς να. ί£ ο 6ο κχ 'ΐίΛ η κο υ

Ο ιο ίνχ · ιΟί εέοδα τμιτ<
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