Όλες οι αλλαγές στην νέα φορολογική δήλωση 2013.
Το έντυπο με το οποίο οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν τα εισοδήματα που
απέκτησαν το 2012 κρύβει παγίδες οι οποίες εφόσον δεν αποφευχθούν θα
οδηγήσουν στην πληρωμή πρόσθετου φόρου σε σχέση με αυτόν που αναλογεί
πραγματικά στους φορολογούμενους. Στη φετινή δήλωση είναι υποχρεωτική η
αναγραφή...
όλων των εισοδημάτων που απέκτησαν οι φορολογούμενοι πέρυσι, ακόμη και
αυτών για τα οποία έχουν ήδη καταβάλει το φόρο, ενώ θα πρέπει να
συμπληρωθούν και ορισμένα πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει
το υπουργείο Οικονομικών σε μια σειρά διασταυρώσεων. Αναλυτικά οι αλλαγές
στο νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης είναι οι εξής:
-Στον πίνακα 2 που αφορά σε πληροφοριακά στοιχεία έχει προστεθεί ο
κωδικός 019-020. Οι φορολογούμενοι καλούνται να απαντήσουν θετικά ή
αρνητικά στην ερώτηση αν είναι επιτηδευματίες οι οποίοι φορολογούνται με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Ουσιαστικά ζητείται να απαντήσουν αν εργάζονται ως μισθωτοί με «μπλοκάκι».
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών
οι οποίοι έχουν έναν εργοδότη και σύμβαση εργασίας. Μπορούν επίσης να
έχουν και έως τρεις εργοδότες αρκεί το 75% των εσόδων τους να προέρχεται
από έναν. Εφόσον, εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να
απαντήσουν καταφατικά στην ερώτηση. Εφόσον απαντήσουν καταφατικά θα
επιβαρυνθούν με τέλος επιτηδεύματος ύψους 500 ευρώ αντί για 650 ευρώ που
ισχύει για τους υπόλοιπους επιτηδευματίες (αυξήθηκε φέτος).
-Στο ίδιο πίνακα, δηλαδή στον πίνακα 2, έχει προστεθεί και ο κωδικός 027028. Είναι η ερώτηση «Ασκείτε εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι
την 31/12/1950»; Οι φορολογούμενοι την παραπάνω κατηγορίας, δηλαδή
όσοι ασκούν εμπορική επιχείρηση και απέχουν λίγα χρόνια από την
υποχρεωτική συνταξιοδότησή τους (είναι δηλαδή 62 ετών και
άνω)απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ. Γι΄ αυτό
και η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι πολύ σημαντική.
-Στον πίνακα 4Ε όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητα έχει προστεθεί ο
κωδικός 177-178. Οι φορολογούμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σε αυτόν
το ακαθάριστο εισόδημα από ενοικίαση κατοικιών επιφάνειας έως 300
τετραγωνικών μέτρων, αποθηκών και θέσεων στάθμευσης. Στο ποσό του
εισοδήματος που θα δηλωθεί σε αυτόν τον κωδικό επιβάλλεται ο
συμπληρωματικός φόρος 1,5% επί των μισθωμάτων. Να σημειωθεί ότι υπάρχει
ο κωδικός 175-176 ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί με το εισόδημα από
ενοικίαση κατοικιών άνω των 300 τ.μ. και εμπορικές μισθώσεις. Στο εισόδημα
αυτό επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 3%.
-Στον Πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης όπου αναγράφονται τα ποσά της
ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των φορολογούμενων (τεκμήρια) έχουν
προστεθεί δυο κωδικοί στους οποίους οι φορολογούμενοι μπορούν προαιρετικά
να αναγράψουν τους αριθμούς παροχής της πρώτης δευτερεύουσας (κωδ.
205) και της δεύτερης δευτερεύουσα κατοικίας τους (κωδ.206). Ο κωδικός για
την αναγραφή του αριθμού παροχής της κύριας κατοικίας έχει προστεθεί από
την περυσινή φορολογική δήλωση. Τα στοιχεία της παροχής αναγράφονται
προκειμένου να προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων σε διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών ακινήτων
που δεν πληρώσουν το «χαράτσι» στα ακίνητα (ΕΕΤΗΔΕ).
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- Στον πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης όπου αναγράφονται οι δαπάνες
που μειώνουν το φόρο εισοδήματος έχουν προστεθεί οι κωδικοί 037-038 και
039-040. Στον πρώτο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράφουν το ποσό
της δαπάνης που πραγματοποίησαν για την αποκατάσταση ακινήτων που
βρίσκονται στον ιστορικό κέντρο της Αθήνας (περιοχές Γερανίου και
Μεταξουργείου) και στον δεύτερο η δαπάνη για την αποκατάσταση
διατηρητέων κτιρίων στις ίδιες περιοχές.
-Στον πίνακα 8 της δήλωσης έχει προστεθεί ο κωδικός 333-334. Σε αυτόν οι
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να αναγράψουν το ποσό της εισφοράς
αλληλεγγύης που τους παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια του 2012
προκειμένου να αφαιρεθεί κατά την εκκαθάριση της δήλωσης από το ποσό της
εισφοράς που τους αναλογεί.
-Στον πίνακα 9 της φορολογικής δήλωσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει φέτος
να αναγράψουν και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των
προστατευόμενων τέκνων τους. Η αναγραφή γίνεται προκειμένου να
πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις με τα στοιχεία παροχών που δίνει το
υπουργείο κοινωνικών ασφαλίσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστωθεί αν
πράγματι είναι προστατευόμενα μέλη και οι γονείς τους καρπώνονται νόμιμα
το πρόσθετο αφορολόγητο όριο των τέκνων.
Δύο κρίσιμες αλλαγές
Στη φετινή φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν
το σύνολο των εισοδημάτων τους, ακόμη και αυτών που έχουν ήδη
φορολογηθεί. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι τόκοι από κάθε είδους
καταθέσεις, οι υπεραξίες ακινήτων, οι κάθε είδους παροχές κα. Τα ποσά αυτά
θα προστεθούν στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενοι και θα
υπολογισθεί και για αυτά εισφορά αλληλεγγύης (1% έως 4% ανάλογα με το
ύψος του συνολικού εισοδήματος). Τα ποσά αυτά θα πρέπει να δηλωθούν στον
κωδικό 659-660 της δήλωσης.
Άλλη σημαντική αλλαγή είναι η υποχρέωση όλων των φορολογούμενων
ηλικίας άνω των 18 ετών να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Αυτό γίνεται
για λόγους καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέσω του εντοπισμού τέκνων
των φορολογούμενων ή των ηλικιωμένων γονιών τους οι οποίοι διαθέτουν
περιουσιακά στοιχεία και μεγάλες καταθέσεις. Για παράδειγμα,θα εντοπισθούν
18χρονοι οι οποίοι εμφανίζονται να εισπράττουν μεγάλα ποσά από τόκους
καταθέσεων χωρίς όμως να εργάζονται. Τα ποσά των καταθέσεων θα
υπολογισθούν από τα ποσά των τόκων που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι.
Αναλυτικά οι κυριότερες αλλαγές στο Ε1:
Στον πίνακα 2:
1. τους κωδικούς 019-020 «είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με βάση
τις διατάξεις του άρθρου 45 ΚΦΕ» πρέπει να συμπληρώσουν όσοι αμείβονται
με μπλοκ παροχής υπηρεσιών αλλά είναι κατ' ουσίαν μισθωτοί για να μην
επιβαρυνθούν με το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν οι
ελεύθεροι επαγγελματίες.
2. οι κωδικοί 027-028 «ασκείται εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι
την 31-12-1950» πρέπει να συμπληρωθούν από όσους επιτηδευματίες
απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους και εξαιρούνται από το τέλος
επιτηδεύματος
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Στον πίνακα 4Ε:
3. στους κωδικούς 175-176 θα πρέπει να δηλωθεί και το ακαθάριστο εισόδημα
από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις.
4. στον κωδικό 177-178 πρέπει να δηλωθεί και το ακαθάριστο εισόδημα
κατοικιών επιφάνειας μέχρι και 300 τ.μ, αστικών μισθώσεων αποθηκών και
χώρων στάθμευσης ανεξαρτήτως επιφανείας
Στον πίνακα 4Ζ:
1.στους κωδικούς 395-396 θα πρέπει να δηλωθούν εισοδήματα αλλοδαπής
που προέρχονται από κατοικίες μεγαλύτερες των 300 τμ και το ακαθάριστο
εισόδημα από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις
Στον πίνακα 6 :
2. στους κωδικούς 659-660 πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά οι τόκοι
καταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, τόκους
ομολόγων καθώς και μερίσματα που εισέπραξε το περασμένο έτος ο υπόχρεος.
Η συμπλήρωση του κωδικού αυτού εφέτος είναι υποχρεωτική ενώ ως πέρυσι
ήταν προαιρετική. Τα εισοδήματα αυτά, θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματά
του προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Στον πίνακα 5:
1. στους κωδικούς 204-205-206 πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας αλλά και δευτερεύουσας κατοικίας. Ως
πέρυσι η συμπλήρωση του αριθμού παροχής ήταν προαιρετικού χαρακτήρα.
2. στους κωδικούς 844 και 845 οι κάτοχοι σκαφών αναψυχής θα πρέπει να
δηλώσουν τον ΑΦΜ τους.
Στον πίνακα 9 :
1.οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν τον ΑΜΚΑ των προστατευόμενων
τέκνων.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
Την ηλεκτρονική οδό θα πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά και φέτος οι
φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, το γνωστό
έντυπο Ε9. Το Ε9 συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του
Taxisnet και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013. Φέτος όλοι οι φορολογούμενοι που
κατέχουν ακίνητα θα πρέπει να οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους
κατάσταση και να δηλώσουν στην περίπτωση που δεν το έχουν πράξει τα
στοιχεία για τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου ακίνητα. Το έντυπο Ε9 θα
αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων που
σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να επιβληθεί το 2014.
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2013 έχει:






Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 απέκτησε
εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή
οίκησης σε ακίνητα.
Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε
οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο
έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.
Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2012)
συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν
επέλθει εντός του έτους 2012 μεταβολές στην οικογενειακή του
κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των
προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην
περιουσιακή του κατάσταση.

Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο
γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση
χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών.
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Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2012 υποβάλλονται με
ηλεκτρονικό τρόπο ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.
μέχρι την 30η Ιουνίου 2013. Ειδικότερα η δήλωση Ε9 υποβάλλεται
χειρόγραφα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής
χωρίς την επιβολή προστίμου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις αυτές
απαιτείται και η ενημέρωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του
υπόχρεου.
-Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
-Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της
εφαρμογής ηλεκτρονικής
υποβολής δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.
Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να
δώσουν ιδιαίτερη προσοχής στα εξής:
- Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει
δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υπόχρεου, είναι
απαραίτητος ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης
καθώς και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.
- Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομητέων ακινήτων αναγράφεται ο ΑΦΜ ή η
ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και η ημερομηνία
θανάτου αυτού.
- Αν έχει γίνει η οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητο εντός του έτους 2012, θα
πρέπει να αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού
(συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το Ε9.
1. Πότε είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω Ε9;
α. Εάν έχω αποκτήσει ακίνητο μέσα στο 2012 με αγορά, κληρονομιά, γονική
παροχή κατά πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία ή οίκηση.
β. Εάν στα ακίνητα που έχω την 1η Ιανουαρίου 2013 έγινε οποιαδήποτε
μεταβολή (π.χ. αλλαγή δικαιώματος από επικαρπία σε πλήρη κυριότητα) μέσα
στο 2012 και τα έχω δηλώσει στο Ε9 προηγούμενων ετών.
γ. Εάν έγινε μεταβολή στην οικογενειακή κατάστασή μου (γάμος, διαζύγιο,
παιδί που δεν είναι πλέον προστατευόμενο μέλος και θα υποβάλει δική του
δήλωση και Ε9, θάνατος του υπόχρεου, οπότε για λογαριασμό του θα
υποβάλουν οι κληρονόμοι κ.λπ.).
δ. Εάν είμαι οικοπεδούχος και εργολάβος και έχω υποχρέωση υποβολής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν οι μεταβολές αφορούν μόνο την οικογενειακή κατάσταση και
όχι τα ακίνητα, συμπληρώνεται μόνο η πρώτη σελίδα του Ε9.
2. Ποιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν Ε9;
α. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου μέχρι 31-12-2012 δεν υποχρεούνται
οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων
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(Ε9) έτους 2011 στο όνομα του αποβιώσαντος εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος
στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ.
β. Νομικά πρόσωπα για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ διακοπή
εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν απαιτείται να υποβάλουν δήλωση
στοιχείων ακινήτων έτους 2013.
3. Πού και πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε9;
Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
4. Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9;
Ναι. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό Ε9.
5. Σε περίπτωση γάμου εντός του 2012 υποχρεούνται οι σύζυγοι να
υποβάλουν κοινό Ε9;
Ο υπόχρεος-σύζυγος πρέπει να υποβάλει Ε9 και το 2013 εφόσον η σύζυγος
έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή
οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωριστεί στις δηλώσεις Ε9
προηγούμενων ετών.
Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα των συζύγων εντός του
2012, όπου έγινε ο γάμος, στο Ε9 δηλώνονται μόνο οι μεταβολές της
περιουσιακής τους κατάστασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά
αναγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και όχι ο αύξων αριθμός.
6. Θα υποβάλω Ε9 εάν τα παιδιά μου ή η σύζυγός μου απέκτησαν ακίνητα ή
εμπράγματα δικαιώματα πρώτη φορά το έτος 2012;
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποβάλω δήλωση Ε9 η οποία θα αναγράφει
τα στοιχεία του τέκνου ή της συζύγου κατά περίπτωση, σημειώνοντας «Χ» στις
αντίστοιχες ενδείξεις, δηλαδή «Σχέση με τον υπόχρεο - Τέκνο» ή «Σχέση με
τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Ως αύξων
αριθμός του νέου ακινήτου θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί
τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9
προηγούμενων ετών του υπόχρεου (γονέα ή συζύγου).
7. Εάν πάρω διαζύγιο με το σύζυγό μου, ποιος υποχρεούται να υποβάλει Ε9;
Θα υποβάλει Ε9 η σύζυγος που τα προηγούμενα χρόνια είχε δηλώσει τα
ακίνητα στο κοινό έντυπο Ε9 και θα αναγράψει στην πρώτη σελίδα του
εντύπου το σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με
τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης -Διαγραφή - 'Αλλη αιτία». Στο
εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της
συζύγου. Η σύζυγος δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2013 εφόσον δεν
υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.
8. Εάν η σύζυγός μου υποβάλει μόνη της Ε9 και έχει μεταβολές στα ακίνητά
της την 1η Ιανουαρίου 2013 οφείλει να υποβάλει νέα δήλωση;
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Ναι, είναι υποχρεωμένη να υποβάλει νέα δήλωση. Στο έντυπο θα γραφούν όλα
τα στοιχεία των ακινήτων που προστίθενται, διαγράφονται ή μεταβάλλονται.
9. Μπορεί η σύζυγός μου να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς μου στο TAXISnet
για να υποβάλει δήλωση Ε9;
Ναι, εφόσον υπάρχει δηλωμένη έγγαμη σχέση στο μητρώο του TAXIS.

Συμπλήρωση δηλώσεων Ε9 έτους 2013 σε περιπτώσεις οποιασδήποτε
μεταβολής των ακινήτων
1 Υποβολή δήλωσης Ε9 για πρώτη φορά το έτος 2013
Τα φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 τα έτη
2005 έως και 2012, απέκτησαν όμως εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής
κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα μέσα στο έτος 2012, θα
υποβάλουν δήλωση Ε9 έτους 2013, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Στις ενδείξεις
«Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και 2011» και «Δηλώθηκαν
ακίνητα στο Ε9 το έτος 2012» θα σημειωθεί «Χ» στα τετραγωνίδια «ΟΧΙ» για
όλα έτη.
2. Εισαγωγή νέου ακινήτου που αποκτήθηκε το έτος 2012 από υπόχρεο που
έχει υποβάλει δήλωση Ε9
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2013, σημειώνοντας
«Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του
εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και
2011» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2012» θα διαγραμμιστούν οι
αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ»
εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Η ένδειξη «ΟΧΙ» θα
διαγραμμισθεί επίσης, για τα έτη 2005 έως και 2011, σε περιπτώσεις που ο
φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση στοιχείων ακινήτων σε κάποιο από τα έτη
αυτά, χωρίς, ωστόσο, να έχει υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης για κανένα
έτος, λόγω μη ύπαρξης ακινήτων στην κυριότητα του ιδίου ή της συζύγου ή
των προστατευόμενων τέκνων του (μη αναγραφή ακινήτων στο εσωτερικό του
εντύπου). Ομοίως, ο φορολογούμενος θα διαγραμμίσει «ΟΧΙ», για το έτος
2012, εάν το έτος αυτό υπέβαλε δήλωση στοιχείων ακινήτων χωρίς να
αναγράψει ακίνητα στο εσωτερικό του εντύπου. Η ένδειξη «ΝΑΙ» θα
διαγραμμισθεί επίσης για τα αντίστοιχα έτη, σε περιπτώσεις που η σύζυγος ή το
προστατευόμενο τέκνο υποβάλλουν χωριστά δήλωση στοιχείων ακινήτων
(μεταβολή οικογενειακής κατάστασης), εφόσον ακίνητά τους έχουν αναγραφεί
σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών του υπόχρεου συζύγου
ή γονέα.
Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα
αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό
της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγουμένων ετών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος δεν
συμπληρώνεται η στήλη του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), παρά
μόνο αυτή του αύξοντα αριθμού. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα
2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου
ακινήτου).
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3. Διαγραφή ακινήτου που έχει αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων
ετών
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2013, σημειώνοντας
«Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του
εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και
2011» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2012» θα διαγραμμιστούν οι
αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ»
εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του
εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που διαγράφεται.
Επισημαίνεται ότι, αν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία του ακινήτου
(μετά την πρώτη αναγραφή του) και αυτές έχουν καταχωρηθεί σε δηλώσεις Ε9
προηγούμενων ετών, η αναγραφή των στοιχείων του ακίνητου γίνεται
σύμφωνα με την τελευταία περιγραφή αυτού. Εφόσον έχει εκδοθεί
εκκαθαριστικό Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή 2009, η αναγραφή του
ακινήτου που διαγράφεται γίνεται σύμφωνα με την απεικόνισή του στο
αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διαγραφή του ακινήτου υποχρεωτικά αναγράφεται ο
Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από
το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή 2009. Στη στήλη 24 του
πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ.
αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).
4. Μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9
προηγούμενων ετών
Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί δήλωση Ε9 έτους 2013, σημειώνοντας
«Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ» στην πρώτη σελίδα του
εντύπου. Στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως και
2011» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2012» θα διαγραμμιστούν οι
αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ»
εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του
εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην
κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2013.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή του ακινήτου υποχρεωτικά αναγράφεται ο
Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από
το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή έτους 2009. Στη στήλη
24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ.
αριθμός 2 (μεταβολή ακινήτου).
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι στο έντυπο Ε9 έτους 2013 δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή
στοιχείων ακινήτων ή διαγραφή ακινήτων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά
εντός του έτους 2011.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
Εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε χρόνο από την
εκμετάλλευση ακινήτων είτε αυτά έχουν κτίσματα είτε όχι. Τα ακίνητα μπορεί
να είναι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, γήπεδα, αγροτεμάχια
κ.λπ.
Οι κυριότερες περιπτώσεις εισοδημάτων από ακίνητα είναι αυτές που αφορούν:
-Την ενοικίαση ακινήτων
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- Την υπενοικίαση ακινήτων
-Την ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτων.
Οι φορολογούμενοι που εισπράττουν εισόδημα από ακίνητα θα πρέπει να
γνωρίζουν τα εξής:
1.Μαζί με το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης συμπληρώνεται και
υποβάλλεται το έντυπο Ε2 (μισθώματα ακινήτων).
2 Στο έντυπο Ε2 δηλώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των ακινήτων που
εκμισθώνονται και τα μισθώματα.
3.Χωριστό έντυπο Ε2 υποβάλλουν οι σύζυγοι όταν και οι δύο αποκτούν
εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων.
4 Στο Ε2 πρέπει να δηλώσετε ξεχωριστά για κάθε ακίνητο την τοποθεσία που
βρίσκεται, το εμβαδόν του, τα στοιχεία του ενοικιαστή και τα εισοδήματα που
εισπράξατε το προηγούμενο έτος.
5.Δεν δηλώνεται στο Ε2 η ιδιοκατοικούμενη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία
(εξοχική ή μη εξοχική).
6 Δεν δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
κατοικίας από τους γονείς στα παιδιά και αντιστρόφως, επιφάνειας μέχρι 200
τετραγωνικά μέτρα. Το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται από το φόρο. Όμως στο
έντυπο Ε2 θα περιληφθεί το συγκεκριμένο ακίνητο με την ένδειξη π.χ.
«Δωρεάν παραχώρηση στην κόρη μου, Σοφία». Η κατοικία της οποίας γίνεται
η δωρεάν παραχώρηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια και όχι ως
δευτερεύουσα ή εξοχική. Αν η επιφάνειά της είναι πάνω από 200 τ.μ.
υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα στην επιφάνεια που αντιστοιχεί στα πάνω από
τα 200 τ.μ. και το εισόδημα αυτό δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη της στη
δήλωσή του. Αν το ακίνητο που παραχωρείται χρησιμοποιηθεί ως
επαγγελματική στέγη υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για ολόκληρη την
επιφάνεια του ακινήτου. Σημειώστε ότι υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από
δωρεάν παραχώρηση κατοικιών προς άλλα πρόσωπα όσα τετραγωνικά και αν
είναι αυτές, αναγράφεται το εισόδημα πάνω στη δήλωση και φορολογείται
κανονικά.
7.Αν δηλώνετε στην εφορία ένα ακίνητο (διαμέρισμα, οικία κλπ) που είναι
κενό δεν αρκεί μόνο να γράψετε στο έντυπο Ε2 στη στήλη των στοιχείων του
ενοικιαστή τη λέξη «ΚΕΝΟ». Θα πρέπει αν το ακίνητο είναι «κενό» για χρονικό
διάστημα πάνω από 6 μήνες να έχετε κρατήσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (άλλοι λογαριασμοί, κοινόχρηστα κλπ) από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό αυτό το διάστημα.
8. Γράψτε σωστά στο έντυπο τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του
ενοικιαστή του ακινήτου σας (διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κλπ).
9. Το εισόδημα από ακίνητα που γράψατε στο Ε2 θα πρέπει να το μεταφέρετε
στον «πίνακα Ε» που βρίσκεται στη δεύτερη σελίδα του βασικού εντύπου Ε1.
10.Πάνω στο έντυπο Ε2 και εν συνεχεία πάνω στη δήλωση γράφεται ως
εισόδημα το ποσό των ενοικίων για τα οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα για
την είσπραξη ανεξάρτητα αν εισπράχθηκαν ή όχι. Σε φόρο υποβάλλονται όλα
τα δεδουλευμένα ενοίκια ακόμη και αν δεν εισπράχθηκαν μέσα στη χρήση που
ανήκουν ή δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Ενοίκια τα οποία αποδεδειγμένα δεν
έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο είναι δυνατόν να μην περιληφθούν στη
φορολογική δήλωση αν εκχωρηθούν στο δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.
Πως συμπληρώνεται ο πίνακας 4Ε – Εισόδημα από ακίνητα
Εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προέρχεται:
α) από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή επίταξη ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή από
παραχώρηση σε τρίτους δωρεάν της χρήσης μιας ή περισσότερων οικοδομών,
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β) από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση σε τρίτους μιας ή περισσότερων
γαιών (δασών, βοσκοτόπων κτλ.).
Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα
μεταβιβασθεί, είτε με δικαστική απόφαση είτε με οριστικό συμβόλαιο ή λόγω
χρησικτησίας, το εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή
επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση.
Επίσης, εισόδημα από ακίνητα είναι και τα ποσά της άϋλης εμπορικής αξίας
που καταβλήθηκαν από το μισθωτή πέρα από τα ενοίκια κατά τη μίσθωση
ακινήτου.
Πριν συμπληρώσετε τις ενδείξεις αυτού του πίνακα πρέπει να συμπληρώσετε
την Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων από Ακίνητα (Ε2).
Το έντυπο Ε2 δε θα συμπληρώνεται σε περίπτωση:
α) Ιδιοκατοίκησης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή μη εξοχικής).
β) Καταβολής ποσού πέρα από τα ενοίκια (άϋλης εμπορικής αξίας) από τον
μισθωτή κατά τη μίσθωση ακινήτου.
Κωδικοί 103-110. Γράψτε το σύνολο των ενοικίων, που αποκτήσατε, κατά
κατηγορίες ακινήτων, όπως αυτές εμφανίζονται στη δήλωση, μεταφέροντας
από τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων στηλών του εντύπου Ε2 τα επιμέρους
ποσά κατά κατηγορία ακινήτου, στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης.
Επίσης, γράψτε και τα ποσά της άϋλης εμπορικής αξίας κατά κατηγορία
ακινήτου, που καταβλήθηκαν από το μισθωτή πέρα από τα ενοίκια, κατά τη
μίσθωση ακινήτου. Στους κωδικούς αυτούς γράφονται τα ενοίκια των
ακινήτων, ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ή όχι, που ανακατασκευάζονται.
Κωδικοί 101-102. Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που αποκτήσατε από
εκμίσθωση γαιών, μεταφέροντας από το συνολικό ποσό της αντίστοιχης
στήλης του εντύπου Ε2, τα επί μέρους ποσά αυτών, καθώς και ποσά πέρα από
τα ενοίκια που τυχόν καταβάλλονται από το μισθωτή κατά τη μίσθωση του
ακινήτου.
Κωδικοί 111-112. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε από
υπεκμίσθωση ακινήτων, μεταφέροντας, από τα συνολικά ποσά των
αντίστοιχων στηλών του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών κατά
κατηγορία ακινήτου.
Κωδικοί 113-114. Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε στον εκμισθωτή, εφόσον
έχετε αποκτήσει εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε
περίπτωση υπεκμίσθωσης τμήματος του ακινήτου πρέπει να γράψετε το ενοίκιο
που καταβάλατε για το τμήμα αυτό και όχι το ενοίκιο ολόκληρου του ακινήτου.
Κωδικοί 129-130. Γράψτε το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν
παραχώρηση κατοικιών, εκτός από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μίας
κύριας κατοικίας από γονέα σε παιδί και αντίστροφα επιφάνειας μέχρι διακόσια
(200) τετραγωνικά μέτρα, μεταφέροντας από το συνολικό ποσό της
αντίστοιχης στήλης του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών, ανεξάρτητα αν
είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι, που ανακατασκευάζονται.
Κωδικοί 143-148. Γράψτε το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν
παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση της χρήσης ακινήτου σύμφωνα με την
ανάλυση του πίνακα, μεταφέροντας από τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων
στηλών του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά κατά κατηγορία ακινήτου στους
αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ακίνητα
ή όχι, που ανακατασκευάζονται.
Κωδικοί 141-142. Γράψτε το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης γαιών, μεταφέροντας από το συνολικό ποσό της
αντίστοιχης στήλης του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών.
Κωδικοί 123-124. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών που
ανεγέρθηκαν με δαπάνες του μισθωτή, σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή,
αν μετά τη λήξη της μίσθωσης η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του
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εκμισθωτή, καθώς και το ακαθάριστο εισόδημα για τις βελτιώσεις ή επεκτάσεις,
που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε εκμισθούμενη οικοδομή, αν μετά τη
λήξη της μίσθωσης οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραμένουν στην κυριότητα του
εκμισθωτή, μεταφέροντας από τα συνολικά ποσά της αντίστοιχης στήλης του
εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών.
Για τον προσδιορισμό της αξίας της ανεγειρόμενης οικοδομής ή της αξίας των
βελτιώσεων ή επεκτάσεων μισθωμένης οικοδομής που γίνονται με δαπάνες του
μισθωτή, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του μισθωτή, από την
οποία να προκύπτει το ύψος των δαπανών που διενεργήθηκαν και απορρέουν
από τα επίσημα βιβλία του.
Κωδικοί 125-126. Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών της
προηγούμενης περίπτωσης, αν υπάρχει δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του
εδάφους ή της οικοδομής που βελτιώνεται ή επεκτείνεται, αντίστοιχα.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των πολιτών που προχωρούν σε
δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων από ακίνητα, προκειμένου
να μη φορολογηθούν γι' αυτά. Με την οικονομική κρίση να βρίσκεται στο
ζενίθ, χιλιάδες ενοικιαστές κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων δεν
πληρώνουν τα ενοίκια στους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, σύμφωνα με το συμβόλαιο
που έχει υπογραφεί, οι ιδιοκτήτες πρέπει να δηλώσουν στη φορολογική
δήλωση κάθε έτους το σύνολο των μισθωμάτων, ακόμη κι αν δεν τα
εισέπραξαν.
Προκειμένου να μη φορολογηθούν, λοιπόν, για χρήματα που δεν πήραν ποτέ,
προτιμούν να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο κι αυτό να «τρέξει» να εισπράξει
από τους ενοικιαστές και να καρπωθεί τα έσοδα.
Η δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακολουθεί διαφορετική
διαδικασία υποβολής από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και δεν μπορεί
να υποβληθεί ηλεκτρονικά, αλλά υποβάλλεται στο Τμήμα Φορολογίας
Εισοδήματος με ειδική θεώρηση στο σώμα της οικείας δήλωσης ή με την
καταχώρησή της στο γενικό πρωτόκολλο της αρμόδιας ΔΟΥ (σχετ.
ΠΟΛ.1096/6.4.2001 διαταγή).
Η δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο υποβάλλεται απαραίτητα
προσωπικά ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην αρμόδια ΔΟΥ, μέσα
στο χρόνο φορολογίας των εκχωρούμενων μισθωμάτων, πριν ή μετά την
υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Αν προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων και
ακολουθήσει η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στη ΔΟΥ ή
ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, υπάρχει δυνατότητα να μη συνυπολογισθούν τα
εκχωρηθέντα μισθώματα στο συνολικό σας εισόδημα. Αντίθετα αν η υποβολή
της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων υποβληθεί μετά την υποβολή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα φορολογηθείτε και για τα εισοδήματά
σας από τα ακίνητα, ο δε φόρος που προκύπτει από τα μισθώματα του
ακινήτου που θα κάνετε την εκχώρηση, θα σας επιστραφεί μετά την υποβολή
της δήλωσης εκχώρησης.

Λογιστικό γραφείο

Παναγιώτη Παράσχου www.foronet.gr

ΝΕΟΙ ΦΟΡΟ-ΚΩΔΙΚΟΙ - Παραδείγματα
Στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά
μέχρι το τέλος Ιουνίου τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει δηλωθούν υποχρεωτικά
σε ξεχωριστούς κωδικούς τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων και
χρεογράφων (ομόλογα, REPOS, αμοιβαία κεφάλαια) κέρδη απο μερίσματα
καθώς και αμοιβές μελών ΔΣ εταιρειών που αποκτήθηκαν το 2012 και επί των
θα επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές 1%-4% ανάλογα
με το συνολικό ύψος του εισοδήματος.
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω εισοδήματα μέχρι σήμερα φορολογούνταν
αυτοτελών με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και τα οποία δεν ήταν
υποχρεωτικό να δηλωθούν στο έντυπο.
Η αναγραφή τους στο έντυπο αυτόματα συνεπάγεται την υπαγωγή τους στην
ειδική εισφορά αλληλεγγύης (1%-4%) και σε περίπτωση που υπάρχουν και
εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια θα αθροίζονται για να προκύψει η
φορολογητέα βάση της εισφοράς.
Έτσι φορολογούμενος που το 2012 εισέπραξε τόκους καταθέσεων 14.000
ευρώ θα κληθεί να πληρώσει για πρώτη φορά φόρο 1% δηλαδή 140 ευρώ
αφού η εισφορά αλληλεγγύης αφορά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ από
οποιαδήποτε πηγή. Αν ο ίδιος φορολογούμενος έχει και εισόδημα 5.000 ευρώ
από ενοίκια τότε τα εισοδήματα του θα προστεθούν και επί του συνολικού
ποσού θα υπολογισθεί εισφορά αλληλεγγύης 1% στα 19.000 ευρώ συνεπώς
φόρος 190 ευρώ.
Για τις περιπτώσεις που έχει παρακρατηθεί από τις μηνιαίες αποδοχές του 2012
η εισφορά αλληλεγγύης τότε αν έχουν εισοδήματα από τόκους, μερίσματα κ.α
θα προστεθούν στα υπόλοιπα και επί του συνόλου του εισοδήματος θα
επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης και στη συνέχεια θα αφαιρεθεί από το φόρο το
ποσό που παρακρατήθηκε το προηγούμενο έτος.
Ο συμψηφισμός της εισφοράς που παρακρατήθηκε το 2012 με το τελικό ποσό
της εκκαθάρισης θα γίνει από την εφορία μέσω του νέου κωδικού που θα
υπάρχει στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης και στον οποίο θα αναγράψουν
οι φορολογούμενοι το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που τους έχει
παρακρατηθεί από μισθούς και συντάξεις. Έτσι οι φορολογούμενοι που, εκτός
από μισθούς και συντάξεις, έχουν και άλλα εισοδήματα (π.χ. από τόκους
καταθέσεων, μερίσματα, ακίνητα) θα κληθούν να πληρώσουν εισφορά για το
σύνολο του εισοδήματός τους αφού αφαιρεθεί η εισφορά που τους έχει ήδη
παρακρατηθεί από το μισθό ή τη σύνταξή τους κατα τη διάρκεια του 2012.
Για παράδειγμα για μισθωτό με αποδοχές 20.000 ευρώ που θα δηλώσει και
τόκους καταθέσεων 3.000 ευρώ η εφορία θα υπολογίσει εισφορά αλληλεγγύης
2% επί των 23.000 ευρώ δηλαδή φόρο 460 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα
αφαιρέσει τα 200 ευρώ που αντιστοιχούν στην παρακράτηση της εισφοράς για
τις αποδοχές των 20.000 ευρώ και ο τελικός φόρος που θα κληθεί να
πληρώσει ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα είναι 260 ευρώ.
Για άλλο φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα από μισθούς ύψους 35.000 ευρώ
που έχει και εισόδημα από ενοίκια 10.000 ευρώ και από τόκους καταθέσεων
8.000 ευρώ κατά την εκκαθάριση της φετινής φορολογικής του δήλωσης η
εφορία θα υπολογίσει εισφορά αλληλεγγύης για το συνολικό του εισόδημα
δηλαδή τα 53.000 ευρώ με συντελεστή 3% οπότε ο φόρος θα ανέλθει σε
1.590 ευρώ. Από αυτά θα αφαιρεθεί η εισφορά αλληλεγγύης των 700 ευρώ
που του παρακρατήθηκε κάθε μήνα το 2012 για το εισόδημα του από μισθούς
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των 35.000 ευρώ και ο τελικός φόρος που θα αναγραφεί στο εκκαθαριστικό
σημείωμα θα διαμορφωθεί στα 890 ευρώ
Προσοχή χρειάζεται και στην αναγραφή του ποσού της αποζημίωσης λόγω
απόλυσης. Το ποσό φορολογείται αυτοτελώς και θα πρέπει να αναγράφεται
μόνο στους κωδικούς 657 - 658 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και όχι στους
κωδικούς 659 - 660 του πίνακα 6 όπως τα παλαιότερα έτη έτσι ώστε να μην
συνυπολογισθούν για την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4%
ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
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