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6 Ποιοι απαλλάσσονται από τα τεκμήρια 
διαβίωσης; 

Το βασικό κριτήριο είναι οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες ή οι εργαζόμενοι να έχουν πληγεί 
από την πανδημία το 2020, αλλά και να μην 
έχουν πιαστεί στην «τσιμπίδα» των τεκμηρί-
ων το 2020 ή το 2019. Εάν έχουν φορολο-
γηθεί με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια δι-
αβίωσης σε μια από τις δύο προηγούμενες 
χρονιές, τότε χάνουν το προνόμιο της απαλ-
λαγής. Ειδικότερα θα φορολογηθούν με βά-
ση τα πραγματικά τους εισοδήματα και όχι 
τα τεκμαρτά όσοι εργαζόμενοι έχουν τεθεί 
σε αναστολή εργασίας, όσοι έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και όσοι ιδι-
οκτήτες ακινήτων έχουν εισπράξει μειωμέ-
να ενοίκια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 
φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμαρτά ει-

νες με κάρτες ή μέσω e-banking που αντι-
στοιχούν στο 30% των ετήσιων εισοδημάτων;

Οσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζό-
μενοι ήταν πληττόμενοι το 2020, αλλά και 
όσοι είναι πάνω από 60 ετών. Στους πλητ-
τόμενους περιλαμβάνονται όσοι είναι σε α-
ναστολή εργασίας, όσοι έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και όσοι ιδιοκτή-
τες ακινήτων έχουν λάβει μειωμένα ενοί-
κια. Σημειώνεται ότι για τις περσινές φορο-
λογικές δηλώσεις απαλλαγή από τη συγκέ-
ντρωση e-αποδείξεων είχαν όσοι ήταν άνω 
των 70 ετών. 

8 Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος έ-
χει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπά-

νες σε ποσοστό κάτω του 30% και έως 20% 
των ετήσιων εισοδημάτων του; 

Σε αυτή την περίπτωση, ο φορολογούμε-
νος θα πληρώσει έξτρα φόρο της τάξης του 
11%. Για παράδειγμα, εάν έχει εισοδήματα 
20.000 ευρώ και πραγματοποιήσει δαπάνες 
5.000 ευρώ, δηλαδή το 25% των ετήσιων ε-
σόδων του, θα πληρώσει έξτρα φόρο 110 
ευρώ για τα 1.000 ευρώ που υπολείπονται 
μέχρι το 30%. Φορολογούμενος με ετήσιο 
εισόδημα 40.000 ευρώ το 2020 όφειλε να 
πραγματοποιήσει e-δαπάνες 12.000 ευρώ. 
Αντίστοιχα, φορολογούμενος με ετήσιο ει-
σόδημα 30.000 ευρώ ήταν υποχρεωμένος 
το 2020 να διενεργήσει ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές ύψους 9.000 ευρώ. Εάν τελικά πραγ-
ματοποίησε δαπάνες 7.500 ευρώ, που αντι-
στοιχούν στο 25% του εισοδήματός του, θα 
καταβάλει «πέναλτι» 165 ευρώ. Επίσης, φο-
ρολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 10.000 
ευρώ που συγκέντρωσε το 2020 ηλεκτρονι-
κές αποδείξεις αξίας 2.000 ευρώ, ενώ θα έ-
πρεπε η αξία τους να είναι 3.000 ευρώ, για 
τη διαφορά των 1.000 ευρώ δεν θα πληρώ-
σει 220 ευρώ, αλλά 110 ευρώ. 

9 Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος 
έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δα-

πάνες κάτω από το 20% των ετήσιων εισο-
δημάτων του;

Σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσει «πέ-
ναλτι» 22% επί του ποσού που υπολείπεται. 
Για παράδειγμα, κάποιος που έχει ετήσιο ει-
σόδημα 20.000 ευρώ και έχει πραγματοποι-
ήσει ηλεκτρονικές δαπάνες 3.000 ευρώ θα 
πληρώσει για τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ επι-
πλέον φόρο 660 ευρώ. 

10 Οι έκτακτες ενισχύσεις που έχει λά-
βει από το κράτος ένας εργαζόμενος, 

όπως είναι οι αναστολές εργασίας, μπορούν 
να προσμετρηθούν στο εισόδημα για τις η-
λεκτρονικές δαπάνες;

Οχι, τα εισοδήματα από αναστολές δεν με-
τρούν για τις e-αποδείξεις.

11 Τα ανείσπρακτα ενοίκια θα φορολο-
γούνται;

Οχι, δεν θα μετρούν στο εισόδημα και δεν 
θα φορολογούνται. Σε αυτή την περίπτωση, 
όμως, θα πρέπει οι φορολογούμενοι να έ-
χουν αποστείλει εξώδικο στους ενοικιαστές, 
ώστε να αποδεικνύεται ότι δεν έχουν λάβει 
τα μισθώματα. Ετσι, δεν θα απαιτείται, όπως 
στο παρελθόν, έξωση ή δικαστική απόφαση 
για να λάβει κάποιος τα οφειλόμενα μισθώ-
ματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες α-
κινήτων δεν θα μπλέξουν σε χρονοβόρες και 
κοστοβόρες διαδικασίες.
Ωστόσο, στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης που έ-
χει κοινοποιήσει εξώδικο στον ενοικιαστή θα 
πρέπει μέχρι το τέλος των φορολογικών δη-
λώσεων που θα γίνουν το 2022 για το φο-
ρολογικό έτος 2021 να προσκομίσει διατα-
γή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης 
μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή 
επιδίκαση μισθωμάτων ή αντίγραφο της α-
γωγής αποβολής, προκειμένου να μη φορο-
λογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολο-
γικό έτος 2020. 

Σε μΟνιμεΣ μειώσεις φόρων και εισφορών για εργαζομένους, επαγγελματίες 
και επιχειρήσεις προχώρησε η κυβέρνηση, κάποιες εκ των οποίων θα αποτυπω-
θούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2021 και κάποιες άλλες σε αυτές του 2022. 
Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η μείωση του φορολογικού συντελεστή στα κέρ-
δη των επιχειρήσεων από το 24% στο 22%, αλλά και της προκαταβολής φόρου 
από το 100% στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα και για τις νομικές οντότητες στο 70% φέτος και στο 80% από το 2022.  
Επίσης, ανακοινώθηκαν η επέκταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των 
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και η αναστολή της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 2022. Φέτος η μείωση της 
προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 55% και για τις επι-
χειρήσεις στο 70% θα γίνει άμεσα αντιληπτή με την υποβολή των δηλώσεων. Ωστό-
σο, μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη που θα δουν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχει-
ρήσεις την επόμενη χρονιά και θα αφορούν τη φετινή φορολογική χρήση. Για πα-
ράδειγμα, του χρόνου μια επιχείρηση με 10.000 ευρώ κέρδη θα έχει όφελος 840 
ευρώ εξαιτίας της μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 22% και της μειωμέ-
νης προκαταβολής στο 80%. Αντίστοιχα, μια επιχείρηση με κέρδη 15.000 ευρώ θα 
έχει όφελος 1.260 ευρώ, με κέρδη 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 1.680 ευρώ, με κέρ-
δη 30.000 ευρώ θα έχει όφελος 2.520 ευρώ, με κέρδη 40.000 ευρώ θα έχει όφε-
λος 3.360 ευρώ και με κέρδη 50.000 ευρώ η μείωση φόρου θα είναι 4.200 ευρώ. 
Αντίστοιχα, ένας επαγγελματίας με κέρδη 10.000 ευρώ θα έχει όφελος 405 ευρώ, με 
12.000 ευρώ θα έχει όφελος 603 ευρώ, με 14.000 ευρώ θα έχει όφελος 801 ευρώ, 
με κέρδη 16.000 ευρώ θα έχει όφελος 999 ευρώ και με κέρδη 18.000 ευρώ θα έχει 
μείωση φόρου 1.197 ευρώ.

Στο 22% ο συντελεστής κερδών, 
ψαλίδι σε προκαταβολή, εισφορές 

ΣΤιΣ αρχεΣ Μαΐου, πιθανόν την πρώτη εβδομάδα του μήνα, αναμένεται να ανοί-
ξει η πλατφόρμα MyCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκειμένου οι 
οδηγοί οχημάτων να κάνουν τις αιτήσεις τους για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφο-
ρίας με τον μήνα, χωρίς πρόστιμο, και να προχωρήσουν στην άρση ακινησίας, κά-
τι που επιβεβαιώνει το αποκλειστικό δημοσίευμα της Realnews στις 7 Μαρτίου. Οι 
οδηγοί θα κάνουν την αίτησή τους, θα γίνεται διασταύρωση ότι το όχημα διαθέτει 
ασφαλιστική κάλυψη και στη συνέχεια θα πληρώνουν αναλογικά τέλη κυκλοφορί-
ας για το χρονικό διάστημα που θέλουν να επανεκκινήσουν το όχημά τους. Για πα-
ράδειγμα, εάν κάποιος πληρώνει τέλη κυκλοφορία 240 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 20 
ευρώ τον μήνα, αν θέλει να επανεκκινήσει το όχημά του για 5 μήνες, θα πληρώσει 
τέλη κυκλοφορίας 100 ευρώ. Τη δυνατότητα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με 

τον μήνα θα την έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων μόνο μία φορά τον χρόνο. Σύμφω-
να με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, διάστημα άρσης ακινησίας μικρό-
τερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται γι’ αυτό ποσό ίσο 
με το ένα δωδέκατο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Εκτός όμως από τους συγκε-
κριμένους ιδιοκτήτες οχημάτων, τη δυνατότητα να λάβουν πίσω τις πινακίδες τους 
θα έχουν και όσοι τις έχουν καταθέσει στις κατά τόπους εφορίες τα προηγούμενα 
χρόνια, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν τέλη προηγούμενων ετών που το όχημά 
τους ήταν σε ακινησία. Σημειώνεται ότι το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου περισ-
σότεροι από 135.000 ιδιοκτήτες οχημάτων προχώρησαν στην ηλεκτρονική ακινη-
σία αυτοκινήτων και δικύκλων.

Από τον Μάιο τα τέλη 
κυκλοφορίας με τον μήνα

MyCAR

Πακέτο έυνοϊκών ρυθμίσέών 

σοδήματα 1,9 εκατομμύρια φορολογούμε-
νοι για εισοδήματα 6,7 δισ. ευρώ, μεγαλύ-
τερα σε σχέση με τα πραγματικά τους, πλη-
ρώνοντας περισσότερους φόρους, που υ-
πολογίζονται σε 150 εκατ. ευρώ. Στον υπο-
λογισμό των αντικειμενικών δαπανών διαβί-
ωσης περιλαμβάνονται οι κατοικίες, τα αυ-
τοκίνητα, οι δαπάνες για οικιακές βοηθούς, 
δίδακτρα και σκάφη αναψυχής, ενώ υπάρ-
χει και η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη του 
φορολογουμένου, που ανέρχεται σε 3.000 
ευρώ για τον άγαμο και στα 5.000 ευρώ για 
τους συζύγους. 

7 Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέ-
ωση να έχουν πραγματοποιήσει δαπά-


