Πώς χτίζουμε το αφορολόγητο με
πλαστικό χρήμα για να έχουμε
έκπτωση φόρου

Οι αγορές – δαπάνες με πλαστικό χρήμα, που έχει πλέον μπει για τα καλά στη ζωή
μας μετά την έναρξη των Capital Controls, αφορά:
α. Τις αγορές, προϊόντων ή υπηρεσιών με πιστωτικές κάρτες.
β. Τις αγορές, προϊόντων ή υπηρεσιών με χρεωστικές κάρτες.
γ. Τις αγορές, προϊόντων ή υπηρεσιών με προπληρωμένες κάρτες.
δ. Τις αγορές με λοιπές ηλεκτρονικές συναλλαγές π.χ. μεταφορά από τραπεζικό
λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό (είτε μέσω τραπέζης είτε μέσω e-banking),
ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ηλεκτρονικό χρήμα, εξόφληση με επιταγή.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου δεν αφορά όλους τους φορολογούμενους αλλά
μόνον αυτούς που έχουν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις καθώς και τους κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

1. Πλήρη εξαίρεση από τη συλλογή αποδείξεων έχουν:

α) Οι υπάλληλοι του Υπ. Εξωτερικών και οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην
αλλοδαπή.

β) Όσοι διαμένουν σε οίκους ευγηρίας, ψυχιατρικό κατάστημα καθώς και οι
φυλακισμένοι.

2. Εξαίρεση από τη χρήση πλαστικού χρήματος, αλλά με την υποχρέωση να κρατούν
χειρόγραφες αποδείξεις έχουν:

α) Όλοι όσοι είναι πάνω από 70 ετών.

β) Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν
έχουν απαλλαγή από την προσκόμιση αποδείξεων αλλά μόνο από την υποχρεωτική
χρησιμοποίηση του «πλαστικού χρήματος» για την αναγνώρισή τους. Επίσης στην
ίδια κατηγορία ανήκουν και οι άνεργοι, κάτι που δεν προβλέπεται από την εγκύκλιο
αλλά από τις προφορικές δηλώσεις των υπευθύνων του Υπ. Οικονομικών.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δεν αναφέρονται καθόλου εδώ διότι θα μπουν σε άλλη κατηγορία (άλλος κωδικός).
Παρόλα αυτά για την αναγνώρισή τους θα πρέπει και αυτές να γίνονται με τη χρήση
«πλαστικού χρήματος» για την αναγνώρισή τους.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΩ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Το κέρδος είναι ετήσια έκπτωση φόρου που ξεκινάει από 1.900 και φτάνει έως τις
2.100 Ευρώ, αναλόγως με τον αριθμό τέκνων που έχει ο κάθε φορολογούμενος.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΠΤΩΣΗ

Είναι ανάλογη του εισοδήματος και συγκεκριμένα:

Για εισόδημα μέχρι 10.000 Ευρώ θα πρέπει να έχω δαπάνες αγοράς αγαθών ή/ και
παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 10%

Για ποσά εισοδήματος από 10.001 έως και 30.000 Ευρώ το ποσοστό πρέπει να είναι
15%.

Για ποσά εισοδήματος πάνω από 30.001 Ευρώ το ποσοστό πρέπει να είναι 20%.

Η συγκεκριμένη κλίμακα λειτουργεί αναλογικά π.χ.

Για εισόδημα 45.000 Ευρώ απαιτούνται

10.000Χ10%=1.000

20.000Χ15%=3.000 και

15.000Χ20%=3.000 ήτοι συνολικά 7.000 και όχι 45.000Χ20%=9.000 .

ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση που δεν μπορέσω να συγκεντρώσω το προβλεπόμενο από το νόμο
4446/2016 άρθρο 68 ποσό, θα επιβαρυνθώ με επιπλέον φόρο 22% στη διαφορά του
ποσού που δεν θα συγκεντρώσω.
Για παράδειγμα αν έχω εισόδημα 30.000 ευρώ τότε έχω υποχρέωση να συγκεντρώσω
πληρωμές με πλαστικό χρήμα 4.000 Ευρώ όπως είδαμε και στο παραπάνω πίνακα. Αν
οι ηλεκτρονικές αποδείξεις μου είναι 3.000 θα επιβαρυνθώ με 4.000-3.000=1.000 x
22%=220 Ευρώ επιπλέον φόρο.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Εδώ χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ. Θα πρέπει να ξέρουμε το τεκμαρτό εισόδημα που μας
αναλογεί και με βάσει αυτό να χτίσουμε το αφορολόγητό μας.

Για παράδειγμα αν έχουμε στην κατοχή μας ένα ΙΧ αυτοκίνητο με τεκμήριο 3.000 €
και διαμένουμε σε ένα σπίτι που έχει τεκμήριο 2.000 € και είμαστε άγαμοι, το οποίο
και σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούμε με τεκμήριο διαβίωσης ίσο με 3.000 €, τότε θα
πρέπει να συγκεντρώσουμε αποδείξεις για το σύνολο των τεκμηρίων μας, δηλαδή:

3.000+2.000+3.000=8.000 x 10%= 800 Ευρώ διαφορετικά θα επιβαρυνθούμε με
φόρο 800Χ22%=176 Ευρώ.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση που
καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων το
τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον σύζυγο για
την κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών. Τα παραπάνω ισχύουν και
στη περίπτωση μεταξύ μελών συμφώνου συμβίωσης

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ.

Τελικά είναι σχεδόν ΟΛΕΣ.
Εξαιρούνται μόνο οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, τα ενοίκια, οι αγορές
αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, σκαφών, (τα ποδήλατα είναι στις εκπιπτόμενες ), η
πληρωμή φόρων, οι δόσεις στεγαστικών δανείων, οι αγορές επενδυτικών προϊόντων
(μετοχών, ομολόγων κλπ).

ΤΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ

Σχεδόν τίποτε. Όταν η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών αφορά πραγματικές
δαπάνες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών τότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως
πρόβλημα.

Υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων με υψηλά εισοδήματα που πιθανόν το
κέρδος να είναι προσωρινό η να πρέπει να θυσιάσει το αφορολόγητο για να κερδίσει
εισόδημα. (Περιπτώσεις που χρειαζόμαστε εισόδημα για τη δικαιολόγηση π.χ. αγοράς
ακινήτων κλπ)

Σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να συμβουλευόμαστε τον φοροτεχνικό μας.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2016
Για τη χρήση του 2016 ΔΕΝ υπάρχει υποχρέωση συλλογής αποδείξεων, καθώς ο νέος
φορολογικός νόμος έχει ισχύ από 01/01/2017.

