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Περί αφορολογήτου και αποδείξεων μέσω καρτών

Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου (μισθωτών, συνταξιούχων και κάποιον περιπτώσεων αγροτών) ,
ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή:
- κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες,
- πληρωμή μέσω Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών* (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές),

και διενεργούνται μέσω:
- ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking),
- ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ.,

Το ελάχιστο ποσό που απαιτείται  θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον παρακάτω πίνακα:

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική
συναλλαγή Και μέσα πληρωμής με κάρτα

(Προοδευτική εφαρμογή)
Ελάχιστο ποσό δαπανών που εξοφλήθηκαν με

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
1-10.000 10% 1.000€

10.000,01-30.000 15% 4.000€
30.000,01 και άνω 20% 4.000€ - 30.000€

Το ανώτερο ποσό δαπανών που μπορεί να δηλωθεί είναι 30.000€
π.χ.
1.Οπότε ένας φορολογούμενος με εισόδημα με ετήσιο μισθό  35.000€ θα πρέπει να έχει
συγκεντρώσει 5.000€ αγορές με κάρτες.
2.Εάν μιλάμε για ανδρόγυνο, όπου ο ένας έχει εισόδημα  15.000€ και ο άλλος 20.000€ τότε θα
πρέπει να συγκεντρώσουν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ή μόνο ο ένας:  1.750€+ 2.500€ = 4.250€

Οι δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη
τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς
οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), ετκός της αγοράς σκαφών και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Ουσιαστικά γίνονται δεκτές ΟΛΕΣ οι δαπάνες (όχι αγορές  ΕΚΤΟΣ από:
- Ενοίκια
- Τέλη κυκλοφορίας
- Αγορά οχημάτων (πλην των ποδηλάτων)
- Αγορά σκαφών και αεροσκαφών

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, στο παράδειγμα, το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά
από κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό από οποιονδήποτε εκ των
δυο συζύγων, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο για τυχόν
κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος αυξάνεται κατά το ποσό της
διαφοράς επί 22%.
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π.χ.
1. Ο φορολογούμενος αντί 5.000€ ,που πρέπει να συγκεντρώσει, από συναλλαγές με κάρτες
πραγματοποιήσει 4.000€, τότε θα επιβαρυνθεί με 220€ επιπλέον φόρο.
2.Εάν  ανδρόγυνο, όπου ο ένας έχει εισόδημα  15.000€ και ο άλλος 20.000€ που θα πρέπει να
συγκεντρώσουν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ή μόνο ο ένας:  1.750€+ 2.500€ = 4.250€, συγκεντρώσουν 3.500€ τότε
θα προκύψει επιπλέον φόρος 165€.

Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής :
1. οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω,
2.άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,
3. όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
4. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με
την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
5. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά
με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται
για τουριστικούς τόπους..
6. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που
προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους,
7. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
8. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
9. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε μακροχρόνια νοσηλεία (πέραν των 6 μηνών).
10. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,
11. Οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή,
12. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας ή  σε ψυχιατρικό κατάστημα ή σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι περιπτώσεις από 1 έως και 9 , θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις αποδείξεις όπως παλιά (απόδειξη
– απόδειξη) και να τις διατηρούν σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου, ενώ οι περιπτώσεις από 10
έως 12 δεν απαιτείται κανένα ποσό και καμία συγκέντρωση αποδείξεων

Παρατηρήσεις

1. Από την απόφαση δεν προκύπτει υποχρέωση συλλογής των αποδείξεων (χαρτάκια) από
όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα. Αν και είναι καλό να τα κρατάτε σε περίπτωση
επιστροφής του αγαθού ή για τυχών εγγύηση. Για την ενημέρωση σας μπορείτε να ζητήσετε
από την τράπεζα να σας στέλνω μηνιαία αναφορά κινήσεων, έτσι ώστε να ελέγχετε τις
συναλλαγές σας, ακόμα και για τυχών «λάθος» χρεώσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ στην περίπτωση που
σας ζητήσουν επιπλέον αμοιβή για την ταχυδρομική αποστολή της αναφοράς. Όπως και να
έχει μπορείτε πάντα να έχετε άμεση ενημέρωση μέσω των υπηρεσιών e-banking!

2. Τελικά για το κτίσιμο του αφορολογήτου μπορείτε να το πραγματοποιήσετε και με την
χρήση DINERS ή και AMERICAN EXPRESS.

3. Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών μπορεί να είναι:
- πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες),
- ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος (vivapayments)
- γραφεία ταχυδρομικών επιταγών
- ιδρύματα πληρωμών

4. Μην ξεχνάτε ότι για τι κτίσιμο του αφορολογήτου θα πρέπει να λαμβάνεται το τεκμαρτό σας
εισόδημα, όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό.


