Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πώς θα χτίσετε το αφορολό-γητο - Τι ισχύει στις δόσεις

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων συ-νεχίζεται με εντατικούς
ρυθμούς, μετά και την παράταση της προθεσμίας που έδωσε το υπουργείο

Οικονομικών, μέχρι τις 29 Ιουλίου.
Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι φορολογούμενοι σχετικά με τα ποσά
των αποδείξεων που θα συμπληρώσουν ώστε να καλύψουν το αφορολόγητο όριο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για χιλιάδες φορολογούμενους παραμένει «παγίδα» και η
δαπάνη συγκεκριμένου ποσού μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Σε αντίθετη περίπτωση θα έρθει αντιμέτωπος με επιπλέον φόρο 22% επί του
ποσού που δεν κάλυψαν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές του.
Κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ' επάγγελμα αγρότης, για να δικαιούται
έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο
εισοδήματος έως 8.636-9.545 ευρώ, θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 2019 να έχει
εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή
μέσω e-banking) δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού
ύψους ίσου με ποσοστό:
• 10% του ετησίου εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα
αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,
• 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον
το ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό – ατομικό του εισόδημα ανέρχεται σε 10.001
έως και 30.000 ευρώ
• 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20%
επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο – πραγματικό ή τεκμαρτό –
εισόδημά του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.
Οι δόσεις
Οι φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τον φόρο
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εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις (Ιούλιο έως και Φεβρουάριο) αντί των τριών
διμηνιαίων, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση με στόχο να διευκολύνει νοικοκυριά και
επιχειρήσεις.
Μάλιστα όσα νοικοκυριά πληρώσουν εφάπαξ το φόρο που τους αναλογεί θα έχουν
έκπτωση 2% επί του λογαριασμού.
Εκτός από το φόρο εισοδήματος οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να εξοφλήσουν
τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων σε 6 μηνιαίες δόσεις αντί για 5 που ισχύουν
σήμερα με την πρώτη δόση να καταβάλλεται στο τέλος Σεπτεμβρίου και την
τελευταία τον Φεβρουάριο του 2021.
Σημειώνεται ότι από τα 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις που θα υποβληθούν εφέτος, η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα πρέπει να εκδώσει 9 εκατομμύρια
εκκαθαριστικά, εκ των οποίων 1 στα 10 είναι πιστωτικό και 1 στα 3 χρεωστικό (ενώ
1 στα 2 βγαίνει μηδενικό και ούτε πληρώνει ούτε παίρνει επιστροφή ο
φορολογούμενος).
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