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Σε εφαρμογή αναμένεται 
να μπει το σχέδιο 
του οικονομικού 
επιτελείου, με στόχους 
τη φοροελάφρυνση 
μέσω της αύξησης 
των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών των 
ενοικιαστών, αλλά 
και την πάταξη 
της φοροδιαφυγής
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T
ην υποχρέωση να πληρώνεται με ηλε-
κτρονικό τρόπο τουλάχιστον το 30% του 
συνολικού ετήσιου μισθώματος από τους 

ενοικιαστές ακινήτων εξετάζει το οικονομικό επι-
τελείο, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Επί της 
ουσίας, θα επεκταθεί η υποχρέωση που έχουν 
σήμερα οι φορολογούμενοι να καλύπτουν με 
ηλεκτρονικό χρήμα το 30% του εισοδήματός 
τους και στη δαπάνη για ενοίκια. 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, τα 
ενοίκια που πληρώνουν επιχειρήσεις για επαγ-
γελματική στέγη ή επαγγελματίες για κατοικία, 
εφόσον αποτελούν επαγγελματική δαπάνη, εκ-
πίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο 
αν έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πλη-
ρωμής (όπως πιστωτική κάρτα και e-banking) 
ή μέσω τράπεζας (και γενικότερα μέσω παρό-
χου πληρωμών). Αντίθετα, δεν απαιτείται η ηλε-
κτρονική πληρωμή ενοικίων από τους ενοικια-
στές κατοικιών.

Καρότο και μαστίγιο
Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι με ορί-
ζοντα εφαρμογής το 2022 θα συνοδεύεται 
από κίνητρα για τους ενοικιαστές, όπως είναι 
η δυνατότητα συμμετοχής σε φορολοταρία ή 
ακόμα και η επιστροφή στον φορολογούμενο 
ενός μικρού ποσοστού επί της συναλλαγής μέ-
σω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Παράλλη-
λα, όμως, υπάρχει η σκέψη να επιβάλλεται ένα 
πέναλτι έξτρα φόρου σε όσους δεν ανταποκρί-
νονται στη σχετική υποχρέωση και δεν χρησι-
μοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να 
καλύψουν ένα μέρος της δαπάνης για το ενοί-
κιό τους. Σημειώνεται ότι σήμερα επιβάλλεται 
έξτρα φόρος 22% για τις δαπάνες που δεν έχουν 

σιών στην εφορία είτε έχουν πραγματοποιήσει 
έναρξη και δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδημα.

Ο εντοπισμός του εισοδήματος των ιδιοκτη-
τών ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων θα 
είναι πιο εύκολος από την παρακολούθηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών τους. Μέχρι τώρα, 
στα φυσικά πρόσωπα η φοροδιαφυγή εντοπί-
ζεται κυρίως σε εισοδήματα από μισθώματα 
ή αγοραπωλησίες ακινήτων από ανάλυση των 
τραπεζικών δεδομένων, στο πλαίσιο των ελέγ-
χων που πραγματοποιούνται, ενώ στις περι-
πτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών ο εντοπι-
σμός της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, 
πέρα από την ανάλυση των τραπεζικών λογα-
ριασμών, προϋποθέτει επιτόπιους ελέγχους 
και διασταυρώσεις στοιχείων από όλες τις δι-
αθέσιμες πηγές.

 
Η φορολόγηση 
Μειωμένα έως και 30% θα είναι τα ετήσια ει-
σοδήματα από ενοίκια τα οποία θα δηλώσουν 
φέτος στην εφορία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιο-
κτήτες εκμισθούμενων ακινήτων. Βασικοί λόγοι 
είναι το «κούρεμα» κατά 40% στα ενοίκια των 
μηνών Μαρτίου-Ιουνίου και Σεπτεμβρίου-Δε-
κεμβρίου του 2020, εξαιτίας της επέλασης της 
πανδημίας, αλλά και το «πάγωμα» της εισφο-
ράς αλληλεγγύης, καθώς τα εισοδήματα από 
ενοίκια που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ δεν 
θα επιβαρύνονται με τη συγκεκριμένη εισφορά.

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το 
ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από 
ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώ-
το ευρώ, βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν 
συντελεστές:
f 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισο-
δήματος.
f 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή 
στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως 
τα 35.000 ευρώ.
f 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω 
από τα 35.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που 
απέκτησε το 2020 συνολικό καθαρό εισόδημα 
36.000 ευρώ από ενοίκια, θα πληρώσει φόρο 
10.300 ευρώ. Και αυτό διότι υπολογίζεται ως 
ακολούθως:
f 12.000 ευρώ x 15% = 1.800 ευρώ
f 23.000 ευρώ x 35% = 8.050 ευρώ
f 1.000 ευρώ x 45% = 450 ευρώ

Υποχρεωτική
η e-πληρωμή
του 30% 
των ενοικίων

καλυφθεί με ηλεκτρονικές συναλλαγές 
αξίας ίσης με το 30% του εισοδήματος του 

φορολογούμενου.  Δηλαδή, αν, με βάση το δη-
λωθέν εισόδημα, ο φορολογούμενος έπρεπε να έχει 

πραγματοποιήσει το προηγούμενο έτος δαπάνες 2.000 
ευρώ και εμφάνισε 1.000 ευρώ, θα κληθεί να καταβάλει 

πρόσθετο φόρο 220 ευρώ (1.000 ευρώ x 22%).
Στον αντίποδα, οι ιδιοκτήτες θα προστατεύονται στην πε-

ρίπτωση που δεν εισπράττουν το ενοίκιο από τον μισθωτή, 
καθώς αυτό θα αποδεικνύεται από τις ηλεκτρονικές συναλλα-

γές και έτσι δεν θα φορολογούνται για ανείσπρακτα εισοδήμα-
τα. Σήμερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπλέκουν σε δικαστικές πε-
ριπέτειες στην περίπτωση που δεν εισέπραξαν από τους ενοικια-
στές τα συμφωνηθέντα -και δηλωμένα στην εφορία- ενοίκια. Αν 
δεν κινηθούν νομικά εναντίον των ενοικιαστών ώστε να είναι κα-
τοχυρωμένοι, θα πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος για τα 
μη εισπραχθέντα ενοίκια. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα δηλω-
θούν σε ειδικό κωδικό του Ε2 και αυτομάτως μεταφέρονται στο 

έντυπο E1, δηλαδή το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. 
Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, με αυτόν 
τον τρόπο θα περιοριστεί η φοροδιαφυγή που καταγράφεται στις 
τάξεις των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι, σε αρκετές περιπτώσεις, 
αποκρύβουν τα πραγματικά εισοδήματα που εισπράττουν από τη 
μίσθωση των ακινήτων τους. 

Αδήλωτα ποσά
Η σχετική πρόταση υπήρχε στην κυβερνητική ατζέντα πριν από 
το ξέσπασμα της πανδημίας. Επανήλθε ξανά προς συζήτηση, κα-
θώς, από τις διασταυρώσεις που έκαναν οι ελεγκτικές υπηρεσίες 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις δηλώσεις COVID 
για τα «κουρεμένα» ενοίκια, αλλά και από την εφαρμογή διαφό-
ρων μέτρων ενίσχυσης χαμηλών εισοδημάτων ή πληττόμενων φο-
ρολογουμένων, αποκαλύφθηκε ότι αρκετοί ιδιοκτήτες δεν δήλω-
σαν τα ενοίκια που εισέπρατταν στο σύνολό τους. Η έκπτωση του 
ενοικίου κατά 40% στους πληττόμενους από την πανδημία και τα 
αντισταθμιστικά φορολογικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων 
αποκάλυψαν χιλιάδες περιπτώσεις ακινήτων με αδήλωτα ενοίκια. 

Ακόμη ένα αρνητικό παράδειγμα αποτέλεσε και το επίδομα στέ-
γασης, όταν, με την καθιέρωσή του το 2019, αποκαλύφθηκε ότι 
περίπου 90.000 αιτήσεις απορρίφθηκαν με κυριότερο λόγο τη μη 
ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου! Οι ενοικιαστές υπέβαλαν αίτη-
ση επιδότησης του ενοικίου, αλλά στην εφορία δεν ήταν δηλωμένη 
η μίσθωση. Τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ 
επιδιώκουν με τις ηλεκτρονικές πληρωμές να εντοπίσουν ιδιοκτή-
τες που φοροδιαφεύγουν και ανήκουν σε δύο μεγάλες δεξαμενές:
f Σε εκείνους που δεν δηλώνουν εισόδημα από ενοίκια τα οποία ει-
σπράττουν ή δηλώνουν εισόδημα χαμηλότερο από το πραγματικό.
f Σε εκείνους που πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ακινήτων επι-
χειρηματικού χαρακτήρα, αλλά δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδημα 
στην εφορία, καθώς είτε δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργα-


