
4

OIKONOMIA Αποπληρωμή σε 8 δόσεις
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Μ
έχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας 
αναμένεται, εκτός απροόπτου, να ξεκι-
νήσει η διαδικασία υποβολής των φε-

τινών φορολογικών δηλώσεων, με πιθανότερες 
ημέρες την Πέμπτη 20 ή την Παρασκευή 21 Μα-
ΐου. Οι φετινές δηλώσεις θα έχουν σημαντικές 
αλλαγές σε σχέση με τις περσινές εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού, επηρεάζοντας ση-
μαντικά τον φόρο που θα κληθούν να πληρώ-
σουν ή τις επιστροφές που θα έχουν περίπου 9 
εκατομμύρια φορολογούμενοι. Για πρώτη φο-
ρά η προθεσμία υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων θα λήξει στις 27 Αυγούστου. Ωστό-
σο, όσοι εξαντλήσουν τα χρονικά περιθώρια θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι στο τέλος Αυγούστου 
θα πρέπει να καταβάλουν δύο δόσεις του φό-
ρου εισοδήματος, μία δόση για τον Ιούλιο και 
μία για τον Αύγουστο. Σημειώνεται ότι ο φόρος 
εισοδήματος θα πληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις 
με την πρώτη να καταβάλλεται την τελευταία ερ-
γάσιμη ημέρα του Ιουλίου και την όγδοη την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου. 

Αντίστοιχα, ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε 6 δό-
σεις, με την πρώτη να καταβάλλεται την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και την 
έκτη την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φε-
βρουαρίου. Μάλιστα, οι φορολογούμενοι δι-
καιούνται έκπτωση 3% στην περίπτωση εφά-
παξ καταβολής του φόρου εισοδήματος έως τις 
30 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι πέρυσι η έκπτωση 
ανερχόταν στο 2%.   

Μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι φέτος ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, όσοι αμείβονται με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών (τα γνωστά «μπλοκάκια») 
αλλά και χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι 
λόγω χαμηλών εισοδημάτων που απέκτησαν το 
2020 θα πληρώσουν 50% μικρότερο ΕΝΦΙΑ σε 
σχέση με πέρυσι.

Τέλος η «τσιμπίδα»
Η μεγάλη αλλαγή στις φετινές φορολογικές δη-
λώσεις αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία 
δεν θα ισχύσουν για ελεύθερους επαγγελματί-
ες και εργαζομένους που έχουν πληγεί από την 
πανδημία το 2020 και ταυτόχρονα δεν είχαν 
πιαστεί στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων διαβίω-

Mυστικά και παγίδες
στις φορολογικές δηλώσεις

φορολογούνται. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, 
θα πρέπει οι φορολογούμενοι να έχουν απο-
στείλει εξώδικο στους ενοικιαστές, έτσι ώστε να 
αποδεικνύεται ότι δεν έχουν λάβει τα μισθώ-
ματα. Ετσι, δεν θα απαιτείται, όπως στο παρελ-
θόν, έξωση ή δικαστική απόφαση για να λάβει 
κάποιος τα οφειλόμενα μισθώματα.

Μεγάλοι κερδισμένοι 
Ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και όσοι 
αμείβονται με «μπλοκάκι» θα πληρώσουν φέτος 
λιγότερους φόρους σε σχέση με πέρυσι. Σημει-
ώνεται ότι φέτος τα πρώτα 10.000 ευρώ θα φο-
ρολογηθούν με συντελεστή 9%, από 22% πέ-
ρυσι, με το κέρδος σε αυτή την περίπτωση να 
είναι 1.300 ευρώ.  

Επίσης, όφελος έως και 4.200 ευρώ θα έχουν 
ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που τη 
φετινή χρονιά θα δηλώσουν κέρδη έως 50.000 
ευρώ, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να 
προχωρήσει σε μόνιμες μειώσεις φόρων και ει-
σφορών.  

Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η μείωση του 
φορολογικού συντελεστή στα κέρδη των επιχει-
ρήσεων από το 24% στο 22% και της προκα-
ταβολής φόρου από το 100% στο 55% για τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα και για τις νομικές οντότητες 
στο 70% φέτος και στο 80% από το 2022. Για 
παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με κέρ-
δη 10.000 ευρώ θα έχει φέτος όφελος 405 ευ-
ρώ, με κέρδη 14.000 ευρώ θα έχει όφελος 801 
ευρώ και με κέρδη 18.000 ευρώ θα έχει όφε-
λος 1.197 ευρώ. 

Αντίστοιχα, όφελος 1.260 ευρώ θα έχει μια 
επιχείρηση με κέρδη 15.000 ευρώ, ενώ, εάν 
δηλώσει κέρδη 50.000 ευρώ, θα πληρώσει κα-
τά 4.200 ευρώ λιγότερο φόρο.  

σης το 2019 ή το 2020. Ετσι, όσοι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας 
ή εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα απαλλαγούν από 
την τεκμαρτή φορολόγηση, βάσει της οποίας κάθε χρόνο φορολο-
γούνται και πληρώνουν επιπλέον φόρους, που εκτιμώνται σε 150 
εκατ. ευρώ, περίπου 1,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι. 

Oι δαπάνες
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν πραγματοποιή-
σει δαπάνες με κάρτες ή μέσω e-banking στο 30% των ετήσιων 
εισοδημάτων τους όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμε-
νοι ήταν πληττόμενοι το 2020, αλλά και όσοι είναι άνω από 60 
ετών. Επίσης, στην περίπτωση που κάποιος έχει πραγματοποιή-
σει ηλεκτρονικές δαπάνες σε ποσοστό κάτω του 30% και έως 20% 
των ετήσιων εισοδημάτων του, θα πληρώσει έξτρα φόρο της τά-
ξης του 11% και όχι 22%. Για παράδειγμα, εάν κάποιος με εισό-
δημα 20.000 ευρώ έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες 
5.000 ευρώ, δηλαδή το 25% των ετήσιων εσόδων του, θα πλη-
ρώσει έξτρα φόρο 110 ευρώ για τα 1.000 ευρώ που υπολείπο-
νται μέχρι το 30%.  

Ιδιοκτήτες ακινήτων
Τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώ-
σουν τον μισό ή και καθόλου ΕΝΦΙΑ - περίπου 500.000 περισσό-
τεροι σε σχέση με πέρυσι. Πρόκειται για φορολογούμενους που 
είδαν να συρρικνώνονται σημαντικά τα εισοδήματά τους εξαιτί-
ας της πανδημίας του κορωνοϊού. «Εκπτωση» 50% στον ΕΝΦΙΑ 
θα έχουν  οι ιδιοκτήτες ακινήτων με εισόδημα έως 9.000 ευρώ, 
προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε 
εξαρτώμενο μέλος, ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία μέχρι 150 τ.μ. 
που η συνολική αξία της δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για άγα-
μο, τα 150.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευ-
ρώ για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα. Πλήρη απαλλα-
γή από τον ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικο-
γένειες, αλλά και όσες περιλαμβάνουν άτομα με  ποσοστό αναπη-
ρίας από 80% και άνω, εφόσον έχουν εισόδημα έως 12.000 ευ-
ρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για 
κάθε εξαρτώμενο μέλος και ακίνητα έως 150 τ.μ.  Σε ό,τι αφορά 
τα ανείσπρακτα ενοίκια, δεν θα μετρούν στο εισόδημα και δεν θα 

Ξεκινά εντός 
της εβδομάδας 
η υποβολή. 
Τι θα ισχύσει 
για τεκμήρια 
διαβίωσης, 
ηλεκτρονικές 
αποδείξεις και 
ΕΝΦΙΑ 


