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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπο-
βολή των φετινών φορολογικών δηλώσε-
ων, με τους φορολογούμενους να καλού-

νται να πληρώσουν συνολικά φόρους 13,8 δισ. 
ευρώ. Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες της Realnews, αναμένεται να 
ανοίξει το Taxisnet, προκειμένου περισσότεροι 
από 6,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι να υπο-
βάλουν τις φετινές τους δηλώσεις. Και φέτος οι 
φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί στη συμπλήρωση εκείνων των κω-
δικών που «οδηγούν» σε έκπτωση φόρου, αλλά 
και στη γνωστοποίηση τεκμαρτών εισοδημάτων, 
ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τη δω-
ρεάν παραχώρηση ακινήτων. Η «R», με τη βοή-
θεια φοροτεχνικών, παρουσιάζει έναν αναλυτι-
κό οδηγό με τις παγίδες που πρέπει να αποφύ-
γουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να μην 
πληρώσουν έξτρα φόρο. 

1 Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν 
δήλωση; 

Υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση 
έχουν όλοι οι πολίτες εφόσον έχουν την κατοικία 
τους στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από το αν εί-
ναι εξαρτώμενα μέλη ή όχι και αποκτούν πραγ-
ματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

2 Τι γίνεται στην περίπτωση που είναι λά-
θος οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί με τα 

εισοδήματα; 
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επικοινωνή-
σουν με τον εργοδότη τους και, σε περίπτωση 
λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδό-
της να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο 
με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης.   

3 Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις θα εκδί-
δονται ξεχωριστά εκκαθαριστικά;

Φέτος, για πρώτη χρονιά, όσοι σύζυγοι υπο-
βάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση 
θα λάβουν δύο ξεχωριστά εκκαθαριστικά. Στην 
περίπτωση, μάλιστα, που ο ένας από τους δύο 
συζύγους λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό ση-
μείωμα και ο άλλος πιστωτικό, οι φόροι δεν θα 
συμψηφίζονται. 

Από φέτος ο κάθε σύζυγος θα πληρώνει τον 
φόρο που αναλογεί στα δικά του εισοδήματα 
ή θα λαμβάνει την επιστροφή φόρου που δι-
καιούται. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυ-
γοι καλούνται να πληρώσουν ή να λάβουν επι-
στροφή, θα πρέπει να έχουν δηλώσει ξεχωρι-
στό τραπεζικό λογαριασμό. Εάν, όμως, έχουν 
κοινό τραπεζικό  λογαριασμό, θα πρέπει να δη-
λώσουν τον ίδιο και οι δύο.  

4 Στις ξεχωριστές δηλώσεις θα μπορεί ο 
ένας σύζυγος να συμπληρώνει τις δαπά-

νες του άλλου για το «χτίσιμο» του αφορολό-
γητου ορίου; 
Οχι, δεν θα μπορεί. Ο κάθε σύζυγος θα πρέπει 
να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες δαπάνες για 
το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου. 

5 Θα αυξηθούν τα τεκμήρια διαβίωσης για 
όσους κάνουν ξεχωριστές δηλώσεις. 

Ναι. Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων το ελά-
χιστο τεκμήριο διαβίωσης κάθε συζύγου είναι 
3.000 ευρώ, ενώ με κοινή δήλωση το ελάχιστο 
τεκμήριο διαβίωσης είναι 2.500 ευρώ για τον 
καθένα σύζυγο. 

6 Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων στις 
χωριστές δηλώσεις συζύγων;

Οχι, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομά-
των από την υποβολή χωριστών δηλώσεων από 
τους συζύγους. 

7 Πώς θα συμπληρώσουν τη φορολογική 
τους δήλωση οι φιλοξενούμενοι; 

Σε περίπτωση φιλοξενίας, θα πρέπει οι φορολο-
γούμενοι να συμπληρώσουν στον κωδικό 801 
τον ΑΦΜ του προσώπου που τους φιλοξενεί, τα 
τετραγωνικά μέτρα της οικίας και τους μήνες φι-

13,8 δισ. ευρώ φόρους θα πληρώσουν φέτος 
6,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Τα βήματα
για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων,
οι παγίδες και ποιοι δικαιούνται επιστροφή φόρου

λοξενίας. Εάν ο φορολογούμενος που τους φι-
λοξενεί έχει ήδη υποβάλει φορολογική δήλωση 
και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να 
προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης 
για να συμπεριλάβει τους φιλοξενούμενους, έως 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσε-
ων, για να μην επιβαρυνθεί με πρόστιμο 100 ευ-
ρώ ο ιδιοκτήτης. 

8 Πώς δηλώνονται περιουσιακά στοιχεία που 
έχουν οι φορολογούμενοι στο εξωτερικό;

Οι φορολογούμενοι που έχουν ακίνητα ή κα-
ταθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από αν 
αποκτάται από αυτή εισόδημα ή όχι, θα πρέπει 
να συμπληρώσουν τους κωδικούς 029 και 030. 
Επίσης, οι συγκεκριμένοι κωδικοί θα πρέπει να 
συμπληρωθούν στην περίπτωση που οι φορο-
λογούμενοι έχουν αγοράσει μετοχές, αμοιβαία 
κεφάλαια ή ομόλογα μέσω ξένων τραπεζών. 

9 Ποιοι δικαιούνται μείωση φόρου κατά 
200 ευρώ; 

Οσοι φορολογούμενοι παρουσιάζουν αναπηρία 
σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση θα πρέπει να συνυποβληθούν οι προ-
βλεπόμενες γνωματεύσεις υγειονομικών επιτρο-
πών, από τις οποίες να προκύπτουν το ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω και η χρονική της δι-
άρκεια. Απαραίτητα να συμπληρωθούν οι κω-
δικοί 001-002. 

10   Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογού-
μενοι που δεν έχουν εισπράξει όλους 

τους μισθούς για το 2018; 
Οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμέ-
νες αποδοχές του έτους 2018 και δεν τους χο-
ρηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών λόγω επίσχε-
σης εργασίας ή λόγω πτώχευσης του εργοδότη 
θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση φόρου εισο-
δήματος χωρίς να περιλαμβάνουν σε αυτήν τις 
αποδοχές τους αυτές. Ωστόσο, θα πρέπει να συ-
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