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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2017
* Τα δικαιολογητικά αφορούν την περίοδο 1/1/2016 -31/12/2016

Στοιχεία για επίδομα τέκνου Α21 ( πιστοποιητικά οικογενειακής μερίδας )+ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα για φοιτητές

Ιατρικές κ φαρμακευτικές αποδείξεις-εξοδα  του 2016 + Έξοδα προς επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων

Αποδείξεις ΔΕΗ ΟΛΩΝ των ακινήτων ( ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΤΕ Η' ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ )+                                       +ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ +
Άδειες Κυκλοφορίας ΙΧ που οδηγήσατε το 2016.●
ΑΡΙΘΜΟ ΑΜΚΑ & ΑΦΜ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

!! Από φέτος είναι υποχρεωτικό ο φορολογούμενος να δηλώσει email επικοινωνίας !!

Βεβαιώσεις από αναγνωρισμένες σχολές εσωτερικού  ή τον στρατό, που σπουδάζει ή υπηρετεί  το παιδί.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (τόσο για τον σύζυγο όσο και την σύζυγο!!!)

Βεβαίωση από τον μισθό ή την σύνταξη ή και πρόσθετων αμοιβών (Εργόσημο - Οικοδομικά).

Βεβαίωση για τα τοκοχρεολύσια που πλήρωσα για δάνεια (ΌΛΑ τα δάνεια όχι μόνο το στεγαστικό).
Αν δεν έχετε βεβαίωση θα πρέπει να την ζητήσετε από την τράπεζα.

Πληρώσατε για αυτασφάλιση  μέσα στο 2016 (ΟΓΑ, ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ κλπ);  Θα χρειαστεί η σχετική βεβαίωση.

Έχετε σύνταξη από το εξωτερικό ; Θα χρειαστεί η σχετική βεβαίωση από την τράπεζα ή το εξωτερικό  !

Εισπράξατε ταμείο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή χρήματα από το ΙΚΑ ; Θα χρειαστεί η σχετική βεβαίωση.

Έχετε περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό(ακίνητα, τραπ. Λογαριασμ.); Ενημερώστε μας σχετικά!

Φωτοτυπία της σύμβασης από την τράπεζα ή τρίτους  ,για το δάνειο που πήρα το 2016 (για οποιοδήποτε λόγο).

Βεβαίωση τόκων καταθέσεων που εισέπραξα από την τράπεζα (ΟΛΕΣ τις βεβαιώσεις από ΟΛΕΣ τις τράπεζες)

Βεβαίωση τράπεζας για τυχών κεφάλαια που έφερα από το εξωτερικό.

Τιμολόγιο ή την Υπεύθυνη Δήλωση  του πωλητή (με το ΑΦΜ του) , για το ΙΧ αυτοκίνητο που πήρα-αγόρασα.

Φωτοτυπία της αδείας , του ΙΧ αυτοκινήτου που αγόρασα-πήρα.

Υπεύθυνη δήλωση (από τον αγοραστή με το ΑΦΜ του ) για το ΙΧ αυτοκίνητο που πούλησα-έδωσα
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!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  1) Πλεον, όλοι οι ενήλικοι θα προτείναμε  να κάνουν φορολογική δήλωση !!!

Βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου - [ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ].
Είχατε εισόδημα από το γεωργικές καλλιέργιες;  (Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες)
Θα απαιτηθουν:   Όλα τα τιμολογία σας (αγορών + πωλήσεων) & ΑΜ ΟΓΑ

Είχατε εισόδημα από το εξωτερικό; Θα απαιτηθεί η σχετική βεβαίωση (μεταφρασμένη)

Δαπάνες ανέγερσης  ακινήτου ή και κατασκευής πισίνας (τιμολόγια ανέγερσης, ένσημα κλπ)

Δικαιολογητικά χορήγησης δανείων, δωρεών, γονικών παροχών

Είχατε εισόδημα λόγω χρήσης φωτοβολταϊκών; (θα χρειαστούν τα σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν)

Είχατε κέρδη από αγοροπωλησίες μετοχών, αμοιβαίων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων;
(θα χρειαστούν τα σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν, μιλήστε με τον χρηματιστή ή την τράπεζα σας)

Στοιχεία τακτοποίησης ημ/θριων & αυθαίρετων χώρων (και βεβαίωση συν.μέτρων ακινήτου από τον μηχανικό)
που έγιναν μέχρι σήμερα (και δεν έχουν δηλωθεί).
Αποδείξεις για ενοίκια που πλήρωσα για την οικογένεια μου & για παιδιά που τυχών σπουδάζουν.
Στοιχεία των μισθωτών μου ή εκμισθωτών μου (ονοματεπώνυμο + ΑΦΜ)  κ στοιχεία για ενοίκια που τυχών
εισέπραξα ή κατέβαλα

Βεβαιώσεις κερδών από εταιρείες (μερίσματα κλπ) ή αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες

Δικαιολογητικά λοιπών αγορών ( δίτροχα, σκάφη αναψυχής, βάρκες,κινητά πράγματα αξία άνω των 10.000€)

Ειστε κάτοικος εξωτερικού και δεν το έχετε δηλώσει;  (Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες)

Ληξιαρχικές πράξεις (γέννησης, γάμου κλπ).
(σε περίπτωση θανάτου πιστοπ. πλησιεστέρων συγγενών και περί μη δημοσίευσης διαθήκης & ΑΦΜ κληρονόμων)

Βεβαίωση από το ΚΕΠΑ για τυχόν ποσοστό αναπηρίας ιδίου ή τέκνου  (ή συγγενή που φιλοξενείτε)

Δικαιολογητικά αγοράς επιχειρήσεων, μετοχών, αμοιβαίων κλπ

Τυχόν διατροφή που καταβάλω ή εισπράττω στην ή από τον σύζυγο (αντίγραφο απόφασης δικαστηρίου ή Υ.Δ.).

Φωτοτυπία της αδείας , του ΙΧ αυτοκινήτου που αγόρασα-πήρα.

Αποδείξεις καταβολής σε τράπεζα από τυχόν δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα.

Υπεύθυνη δήλωση (από τον αγοραστή με το ΑΦΜ του ) για το ΙΧ αυτοκίνητο που πούλησα-έδωσα

2) Όσοι έχουν ΑΦΜ θα πρέπει να έχουν δικό τους κλειδάριθμο
!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  1) Πλεον, όλοι οι ενήλικοι θα προτείναμε  να κάνουν φορολογική δήλωση !!!

ΤΗΛ.:2310608440 email: info@noustax.gr
Νούσκας Δ. Ιωάννης  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ + ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 2 56430 ΣΤΑΥΡ/ΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2) Όσοι έχουν ΑΦΜ θα πρέπει να έχουν δικό τους κλειδάριθμο


