Τα 11 SOS της φορολογικής δήλωσης
Ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης θα
πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι, προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά τα έντυπα
και να μην κληθούν εκ νέου από την εφορία. Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο...
Οικονομικών κωδικοποίησε τα συνηθέστερα λάθη εφιστώντας την προσοχή των
φορολογουμένων για την ορθή συμπλήρωση των συγκεκριμένων κωδικών της
φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2012.
Για την καλύτερη ενημέρωση των φορολογουμένων παρουσιάζονται οι οδηγίες του
υπουργείου και όλες τις σχετικές πληροφορίες, διευκρινίσεις και επισημάνσεις προς
τους φορολογουμένους. Αναλυτικότερα:
1. Στον πίνακα 1 γράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου και σε περίπτωση
εγγάμων και της συζύγου του. Επίσης, γράφονται προαιρετικά και τα στοιχεία του
εκπροσώπου του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι
κάτοικος εξωτερικού, η αναγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου του είναι
υποχρεωτική.
2. Σε περίπτωση εγγάμων πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα το τετραγωνίδιο με
την ένδειξη «ΑΦΜ συζύγου» και ΑΦΜ της συζύγου. Σε καμία περίπτωση,
προκειμένου για έγγαμη, δεν θα αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του
συζύγου της. Ο εν διαστάσει υπόχρεος (πρώην σύζυγος) πρέπει να διαγράψει από τον
πίνακα αυτόν τα στοιχεία και τον ΑΦΜ της πρώην συζύγου του. Η εν διαστάσει
σύζυγος στη δήλωσή της πρέπει να αναγράφει μόνο τα στοιχεία που την αφορούν.
3. Πριν από την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων από τους πρώην συζύγους λόγω της
διάστασης πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή από αυτούς δήλωσης διακοπής των
σχέσεων στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.
4. Στην ένδειξη ΑΦΜ εκπροσώπου συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εκπροσώπου
(κηδεμόνα, αντιπροσώπου, προσωρινού διαχειριστή, αντικλήτου κ.τ.λ.) εφόσον
βέβαια αναγράφονται τα στοιχεία του εκπροσώπου στο σώμα της δήλωσης.
5. Ο πίνακας 2 παίζει σημαντικό ρόλο για τη σωστή εκκαθάριση της δήλωσης. Αν ο
υπόχρεος έχει απαντήσει «ΝΑΙ» στην ερώτηση 18 του πίνακα αυτού «Είστε
αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου» εκτός από τον πίνακα
4Α «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», πρέπει να έχει συμπληρωθεί το
«ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» προκειμένου να διενεργηθεί ο ειδικός τρόπος
φορολόγησης των ναυτικών. Αν ο υπόχρεος έχει απαντήσει «ΝΑΙ» στην ερώτηση 6
του πίνακα αυτού «Υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο του φορολογουμένου που
απεβίωσε, πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ
δήλωση σχέσεων μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου.
6. Στον πίνακα 4Γ γράφονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια
επαγγέλματα. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 401-402, 413-414, πρέπει
απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 425-426. Όταν συμπληρώνονται οι
κωδικοί αριθμοί 501-502, 511-512, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι

κωδικοί 517-518.
7. Στον πίνακα 5 γράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή
δαπάνη του φορολογουμένου. Στην περίπτωση 1 του πίνακα αυτού γράφονται οι
ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Οι δαπάνες της ως άνω περίπτωσης
προσδιορίζονται με βάση την κατοχή ή χρήση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων
του φορολογουμένου, της συζύγου του και των τέκνων τους που συνοικούν και τους
βαρύνουν. Στην υποπερίπτωση (α) αναγράφονται στοιχεία για τον προσδιορισμό της
ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για ιδιοκατοικημένη ή μισθούμενη ή δωρεάν
παραχωρούμενη κύρια κατοικία και έως δύο δευτερεύουσες κατοικίες.
8. Στους Κ.Α. 211-212, 218-219 και 225-226 συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση η
επιφάνεια των κύριων και των βοηθητικών χώρων. Επίσης στους κωδικούς του
συγκεκριμένου πίνακα πρέπει να γραφεί το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2011
για τη χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε με εξαίρεση τα ποσά δανείων που
χορηγήθηκαν προς εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες των οποίων ο υπόχρεος είναι
μέλος ή μέτοχος.
9. Αν ο υπόχρεος δεν προσθέσει μόνος του τους τόκους υπερημερίας, έχει υποχρέωση
να τους προσθέσει η ΔΟΥ στους Κ.Α. 323-324 της δήλωσης.
10. Στον πίνακα 7 δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το
συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο. Στην ένδειξη 8 αναγράφονται οι τόκοι
στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Για τις συμβάσεις
στεγαστικών δανείων υπάρχει ανώτατο όριο δανείου 200.000 ευρώ. Γι’ αυτό τον
λόγο πρέπει να συμπληρώνονται για τα δάνεια αυτά και οι κωδικοί 069-070
αντίστοιχα, για το συνολικό ποσό των δανείων που έχει λάβει ο κάθε σύζυγος για την
απόκτηση της πρώτης κατοικίας τους.
Ειδικά διευκρινίζεται ότι, αν έχει δηλωθεί από τον υπόχρεο εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις κ.τ.λ.) σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 1, 2, 3
και 4 του πίνακα 4Α του εντύπου Ε1, δηλαδή στους: Κ.Α. 301-302, Κ.Α. 303-304,
Κ.Α. 321-322, και Κ.Α. 317-318, αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που
αναλογούν στα εισοδήματα αυτά, το σχετικό σύνολο γράφεται στους Κ.Α.313-314.
Μετά, αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν στα ίδια ως άνω
εισοδήματα, το σύνολο που θα προκύψει γράφεται στους Κ.Α. 315-316.
11. Οι Κ.Α. 603-604, 605-606 συμπληρώνονται εφόσον στους σχετικούς πίνακες της
δήλωσης 4Γ και 4Δ έχουν δηλωθεί εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή
ελευθέρια επαγγέλματα.
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