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Ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για τις επικείμενες φορολογικές υποχρεώσεις.
Η ρευστότητα στις πολιτικές συνθήκες δεν εμφανίζεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών, οι οποίες, χωρίς να έχει 
ανακοινωθεί κάποια συνήθη παράταση, αναμένεται να ολοκληρωθούν συνολικά στις 15 Ιουνίου 2012. 
Την τρέχουσα χρονιά οι φορολογικές δηλώσεις διαθέτουν ορισμένα επίμαχα σημεία τα οποία είναι άξια επισήμανσης :
1. Όλες οι φορολογικές δηλώσεις που περιέχουν δηλωθέν εισόδημα άνω των €12.000 (εκτός αν αυτό προέρχεται από συντάξεις) θα πρέπει να 
υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Για την ηλεκτρονική υποβολή είναι απαραίτητη η λήψη κλειδαρίθμου και η σχετική ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του κάθε φορολογούμενου.
2. Το αφορολόγητο όριο έχει μειωθεί σημαντικά, και έχει διαμορφωθεί στα €5.000, ενώ αυτό προσαυξάνεται κατά €2.000 για κάθε παιδί.

3. Η υποβολή του εντύπου Ε9 έχει αποδεσμευθεί από την φορολογική δήλωση (Ε1), και η καταλυτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής του είναι η 31.07.2012. 
Υφίσταται όμως η υποχρέωση υποβολής του Ε9 σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ακίνητης περιουσίας τους.
4. Η εκκαθάριση του φετινής φορολογικής δήλωσης θα περιλαμβάνει και την έκτακτη εισφορά του 2012, η οποία πέρσι καταβάλλονταν ξεχωριστά. Το γεγονός αυτό 
αναμένεται να αυξήσει την τελική φορολογική επιβάρυνση του κάθε φορολογούμενου.
5. Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τον φορολογητέο εισόδημα περιορίζεται μόνο στο 10% του ύψους τους, οι οποίες εκπίπτουν τελικά από τον συνολικό 
φόρο και όχι από το συνολικό εισόδημα. Αυτό πρακτικά σημαίνει την αισθητή αύξηση στην εκκαθάριση φόρου ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
τους αυτοαπασχολούμενους. 
6. Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση αναμένεται να έχουν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, και οι νέοι έως τα 30 έτη (πεδία του Ε1: 013-014 και 017-018), με 
αυξημένα τα όρια του αφορολογήτου, το οποίο διαμορφώνεται στις €9.000
7. Στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1, υπάρχει σχετικό πληροφοριακό πεδίο (029-030) στο οποίο καταγράφεται η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, καταθέσεις) 
στο εξωτερικό.  
8. Στο φετινό έντυπο της δήλωσης, έχει περιληφθεί ειδικό πεδίο που αφορά τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται 
προαιρετικά και  σχετίζεται με την καταβολή του ειδικού τέλους, και την επιβεβαίωση των τ.μ. του δηλωθέντος ακινήτου, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο 
λογαριασμό του ρεύματος.
9. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται να προσκομισθούν 
(και να καταγραφούν στο πεδίο 049) είναι το 25% του δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος που 
υπόκειται σε φορολόγηση.
10. Στον πίνακα των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή τον φόρο, και 
συγκεκριμένα στα πεδία 092-096, έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη που αφορά την περίπτωση 
όπου ο φορολογούμενος φιλοξενείται και δεν καταβάλλει ενοίκιο.
11. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή παρουσιάζει ο σχετικός πίνακας που αφορά τον 
προσδιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης ο οποίος αναγνωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες. 
Στις δαπάνες και υπηρεσίες διαβίωσης (κατοικιών, ΙΧ αυτοκινήτων, ιδιωτικών σχολείων, σκαφών 
αναψυχής, πισινών κ.α.) και στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για ΙΧ αυτοκίνητη, 

σκάφη, και άλλα κινητά και ακίνητα περιουσιακά αγαθά.

 
Τέλος θα πρέπει να αναφερθούν τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα έντυπα που ακολουθούν το 
εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης σε κάθε αναλογούσα περίπτωση. Έτσι, όταν αποκτάται 
εισόδημα από την εκμετάλλευση πάσης φύσης ακινήτου, συμπληρώνεται το έντυπο Ε2, ενώ 
το Ε3 υποβάλλεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο υπόχρεος αποκτά εισοδήματα από την 
άσκηση ατομικής επιχείρησης, μαζί με την Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.  Το έντυπο 
Ε9, όπως αναφέρθηκε, υποβάλλεται ξεχωριστά και η υποβολή του γίνεται μόνο αν υπάρχει 
μεταβολή στην ακίνητη περιουσία του φορολογούμενου ή της συζύγου του.
Σε κάθε περίπτωση, την φετινή χρονιά, είναι αναμενόμενη η αυξημένη επιβάρυνση των 
φορολογουμένων, η οποία θα προκύψει κυρίως από τους αυξημένους φορολογικούς συντελεστές, 
τις μειώσεις στο αφορολόγητο και τις φοροελαφρύνσεις, καθώς και την ενσωμάτωση της 

έκτακτης εισφοράς στην εκκαθάριση της φορολογικής 

δήλωσης. 
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