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Φόρος εισοδήματος: πότε δηλώνουμε, πότε πληρώνουμε
Έως τις 30 Ιουνίου 2015 θα πρέπει να υπο-

βληθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδή-

ματος, ενώ οι φόροι του εκκαθαριστικού θα 

πρέπει να πληρωθούν σε τρεις δόσεις, μία 

έως το τέλος Ιουλίου, μία έως το τέλος Σε-

πτεμβρίου και μία έως το τέλος Νοέμβριου.

Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο της Γενικής 

Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, κ. Κατε-

ρίνας Σαββαΐδου, με την οποία ορίζεται 

επίσης ότι δεν έχουν υποχρέωση υποβο-

λής φορολογικής δήλωσης οι 18άρηδες οι 

οποίοι δεν έχουν εισόδημα, πραγματικό ή 

τεκμαρτό. Συγκεκριμένα από την εγκύκλιο 

προκύπτει:

1. Χρόνος υποβολής φορολογικών δη-
λώσεων: Έως τις 30 Ιουνίου. Όσον αφορά 

στις περιπτώσεις θανάτου του φορολο-

γούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας του 

στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από 

τους κατά περίπτωση υπόχρεους καθ’ όλη 

τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Για 

παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος 

απεβίωσε στις 25/6/2014 η οικεία δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος, η οποία θα πε-

ριλαμβάνει τα εισοδήματα που απέκτησε 

από 1/1/2014 έως 25/6/2014, θα μπορεί 

να υποβληθεί από τους κληρονόμους του 

μέχρι και τις 31/12/2015.

2. Πληρωμή φόρου: Η καταβολή του φό-

ρου γίνεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, 

από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι 

την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα α-

πό την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής 

της δήλωσης και η καθεμία από τις επόμε-

νες την τελευταία ημέρα του τρίτου και πέ-

μπτου μήνα αντίστοιχα από την υποβολή της 

δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται 

πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Ειδικά, 

δεδομένου ότι για το φορολογικό έτος 2014 

η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι 

η 30/6/2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται 

μέχρι τις 31/7/2015, η δεύτερη δόση μέχρι 

τις 30/9/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 

30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 

υποβολής της δήλωσης.

3. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης: Ο 

φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει 

το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να 

δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγμα-

τικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με ο-

ποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή 

αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, 

δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι 

φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει 

το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν απο-

κτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και 

οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό 

της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς 

κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν 

την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Οι 

φορολογούμενοι που έχουν κάνει έναρξη 

επιτηδεύματος, υποχρεούνται σε υποβολή 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κά-

θε περίπτωση.

4. Κάτοικοι εξωτερικού: Υποχρεούνται 

σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον 

όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φο-

ρολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 

βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασ-

σόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, 

ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. 

δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκί-

νητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά 

ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφό-

σον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη 

χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

5. Ενήλικα προστατευόμενα τέκνα: Δεν 

προβλέπεται, πλέον, εξαίρεση από την υπο-

χρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα 

τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν 

αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη 

του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν 

εισόδημα.

6. Σύζυγοι: Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του 

γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για 

τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα τέλη 

και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζο-

νται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύ-

γου. Επιπλέον, οι τυχόν ζημίες του εισοδήμα-

τος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με 

τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Σε κάθε 

περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης 

είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της 

συζύγου του. Επισημαίνεται ότι, οι σύζυγοι 

υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, 

ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον: 

α) έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους 

κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή 

β) ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε 

κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε 

δικαστική συμπαράσταση. Επίσης, χωριστή 

φορολογική δήλωση υποβάλλεται και σε 

περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου για 

το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο επήλθε 

ο θάνατος.

7. Ανήλικα τέκνα: Για τα εισοδήματα 

των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την 

υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που 

ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που 

θεωρείται, κατ’ αρχήν, υπόχρεος για την 

υποβολή της δήλωσης. Ωστόσο, για το 

εισόδημα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από 

εργασιακή σχέση, καθώς και για συντάξεις 

που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω 

θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, το 

ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική 

υποχρέωση και ως εκ τούτου υποχρεούται 

σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισο-

δήματος. Στις περιπτώσεις πτώχευσης ή 

σχολάζουσας κληρονομίας ή επιδικίας ή 

μεσεγγύησης, κατά περίπτωση, υπόχρεος 

σε υποβολή δήλωσης είναι ο σύνδικος 

πτώχευσης ή ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός 

διαχειριστής ή ο μεσεγγυούχος. Υπόχρεος 

σε υποβολή δήλωσης για τους ανήλικους ή 

αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική 

συμπαράσταση, κατά περίπτωση, είναι ο ε-

πίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συ-

μπαραστάτης, ενώ σε περίπτωση θανάτου 

του φορολογούμενου, είναι οι κληρονόμοι 

του για τα εισοδήματά του μέχρι τη χρονο-

λογία του θανάτου του.

Όπισθεν ολοταχώς χθες 26/3 και απόλυτη 

αλλαγή σκηνικού στο εγχώριο χρηματι-

στηριακό ταμπλό, με τον τραπεζικό κλάδο 

να επιστρέφει σε βαριές απώλειες, ενώ 

σχετικά καλύτερη εικόνα επέδειξε ο μη 

τραπεζικός «25άρης». Το -11,88% του Τρα-

πεζικού Δείκτη δεν αφήνει την παραμικρή 

αμφιβολία για τους αρνητικούς πρωταγω-

νιστές ημέρας, ενώ η χθεσινή πτώση ήταν 

η μεγαλύτερη των τελευταίων 39 συνεδρι-

άσεων, με την αμέσως μεγαλύτερη να έχει 

σημειωθεί στις 28/1 (-26,67%). Αρκετοί οι 

λόγοι της άτακτης υποχώρησης, όπως οι 

κινήσεις κατοχύρωσης σημαντικών βρα-

χυπρόθεσμων κερδών, η μάλλον αρνητική 

ειδησεογραφία που μεσολάβησε μετά την 

συνεδρίαση της Τρίτης 24/3, η «ατυχής» 

δήλωση Βαρουφάκη για «πιθανή ρήξη» 

και, βέβαια, το αρνητικό διεθνές κλίμα. Για 

να γίνει σχετικά αντιληπτή η μίνι «πανωλε-

θρία» που υπέστησαν όσοι βρέθηκαν με 

αυξημένες θέσεις ή όσοι τοποθετήθηκαν 

ενδοσυνεδριακά εκτιμώντας ότι ο χαμη-

λός τζίρος θα επέτρεπε την εύκολη ανα-

στροφή της αρχικής αρνητικής εικόνας, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική κεφα-

λαιοποίηση του Χ.Α. μπορεί να ενισχύθηκε 

κατά 4 δισ., περίπου, στις τελευταίες τρεις 

ανοδικές συνεδριάσεις, όμως μόνο χθες 

χάθηκαν 2 δισ. ευρώ, δηλαδή το 50% 

των προηγούμενων κερδών! Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι η αγορά περίμενε κάποια 

καλύτερη εξέλιξη για την υπόθεση των 1,2 

δισ. ευρώ, ενώ ακόμα δεν έχει ακούσει 

κάποια πρώτα μέτρα από την λίστα που θα 

προτείνει η κυβέρνηση, παρότι ο χρόνος 

πιέζει ασφυκτικά. Με αυτά τα δεδομένα, 

απόλυτα κρίσιμες για την βραχυπρόθεσμη 

τάση στο Χ.Α. θεωρούνται οι αμέσως επό-

μενες συνεδριάσεις.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 764,88 -3,74%

FTSE 226,92 -4,54%

FTSEM 796,92 -1,87%

Δείκτης Τραπεζών 560,72 -11,88%

Μετοχές με άνοδο 37

Μετοχές με πτώση 67

Μετοχές αμετάβλητες 19

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

77.824.185

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

238.559.492


