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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Για τους φορολογούμενους ηλικίας έως 30 ετών, τους 
συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα ΑΜΕΑ, ισχύει το 
αφορολόγητο των €9.000, εφόσον όμως το εισόδημα τους είναι 
έως €9.000. Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται κατανοητό ότι
Ιδιαίτερα σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στην 
φορολογική μεταχείριση των ανείσπρακτων δεδουλευμένων 
αποδοχών. Έτσι αν υπάρχουν αποδοχές που δεν έχουν 
καταβληθεί λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη, και 
αυτές οι αποδοχές εμφανίζονται στην βεβαίωση αποδοχών σε 
διακεκριμένη σειρά, τότε η δήλωση φόρου εισοδήματος δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τις ανείσπρακτες, αλλά δεδουλευμένες 
αποδοχές.
Οι αποδείξεις δαπανών, οφείλουν να αποτελούν το 25% του 
δηλωθέντος εισοδήματος, και φέτος δεν προσδίδουν ουδεμία 
φοροελάφρυνση στον φορολογούμενο. Αντίθετα, είναι 
υποχρεωτική η συλλογή τους μέχρι του ποσού του 25% του 
εισοδήματος, διαφορετικά μπορεί να υπάρχει προσαύξηση του 
τελικού φόρου κατά 10%, η οποία υπολογίζεται στην διαφορά 
μεταξύ του συνόλου των αποδείξεων που συλλέχθηκαν, και 
του ποσού που έπρεπε να συλλεχθεί. Τέλος, οι αποδείξεις 
δαπανών δεν συνυποβάλλονται με την δήλωση εισοδήματος, 
αλλά είναι υποχρέωση του φορολογούμενου να συλλεχθούν και 
να φυλαχθούν ώστε να είναι διαθέσιμες σε κάθε περίπτωση 
έλεγχου.  
(Πηγές: www.e-forologia.gr, www.power-tax.gr )
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Οι εκπλήξεις των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος του 2012.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η εποχή των φορολογικών 
δηλώσεων πλησιάζει. Ήδη από το αρμόδιο υπουργείο έχουν 
κοινοποιηθεί οι καταλυτικές ημερομηνίες, οι οποίες συγκεντρωτικά 
εμφανίζονται παρακάτω :

Είναι αλήθεια ότι το έντυπο Ε1, το οποίο αποτελεί το κύριο έντυπο των φορολογικών 
δηλώσεων των φυσικών προσώπων, δεν διαφοροποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Η σημαντική  
προσθήκη του είναι το ειδικό πεδίο στο οποίο θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός 
παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως εμφανίζεται στον αντίστοιχο λογαριασμό της 
ΔΕΗ. Η ένδειξη αυτή, είναι σημαντική, διότι από τον αριθμό αυτό είναι δυνατό να γίνουν 
διασταυρώσεις των τετραγωνικών μέτρων που έχουν δηλωθεί στις ΔΟΥ με το Ε9, και αυτών 
που πραγματικά  ηλεκτροδοτούνται.
Πέραν όμως αυτού του σημαντικού στοιχείου, θα πρέπει να αναμένονται οι φορολογικές 
δηλώσεις του 2012, να έχουν ένα διαφορετικό, περισσότερο επιβαρυμένο αποτέλεσμα 
εκκαθάρισης, σε σύγκριση με τις δηλώσεις και εκκαθαρίσεις των προηγούμενων ετών. Η 
διαφορά αυτή προκύπτει κατά βάση από την μείωση του αφορολογήτου ορίου από τα 
€12.000 στα €5.000, από την η αύξηση των τεκμηρίων καθώς και από την μείωση των 
εκπτώσεων φόρου από διάφορες δαπάνες, όπως ιατροφαρμακευτικές, αποδείξεις, δίδακτρα 
κ.α.
Ειδικότερα, οι νέες φορολογικές κλίμακες με τις οποίες θα φορολογηθούν τα εισοδήματα 
που αποκτήθηκαν το 2011 είναι οι εξής: 


