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ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1125 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις για την συµπλήρωση των δηλώσεων φόρου εισοδήµατος 
οικον. έτους 2012. 
 
Με αφορµή διάφορα ερωτήµατα φορολογουµένων που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας 
µας, κατά την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων οικον. έτους 2012, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 
 
1. Εφιστάται η προσοχή των φορολογουµένων στη συµπλήρωση του Κωδικού 049 
(∆απάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών) του Πίνακα 7 του εντύπου Ε1. Ο 
συγκεκριµένος κωδικός συµπληρώνεται µε την εµπρόθεσµη δήλωση, ακόµα και όταν 
το πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα του φορολογούµενου δεν υπερβαίνει το 
αφορολόγητο ποσό της κλίµακας φόρου εισοδήµατος. Οι αποδείξεις αυτές δεν 
συνυποβάλλονται µε τη δήλωση και φυλάσσονται από το φορολογούµενο και 
παραδίδονται µόνο εφόσον ζητηθούν για έλεγχο. 
  
2. Επίσης, ο φορολογούµενος πρέπει να λάβει υπόψη του, όσον αφορά το ύψος 
εισοδήµατος για τον υπολογισµό των απαιτούµενων αποδείξεων καθώς και για την 
κάλυψη των τεκµηρίων του, ότι για τον προσδιορισµό του αντικειµενικού 
εισοδήµατος µε βάση την συνολική ετήσια δαπάνη, πέραν των δηλωθέντων από τον 
ίδιο στοιχείων (κατοικία, αυτοκίνητα κλπ.), κατά την εκκαθάριση της δήλωσης 
υπολογίζεται και ως ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη 3.000 ευρώ προκειµένου 
για άγαµο και 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. 
 
3. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η αποζηµίωση λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης που 
φορολογείται αυτοτελώς µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε., 
αναγράφεται µόνο στους κωδικούς 657 - 658 του πίνακα 6, έτσι ώστε για τα ποσά 
αυτά να µην υπολογισθεί έκτακτη εισφορά. Τα ποσά αυτά δεν αναγράφονται πλέον 
στους κωδικούς 659 - 660 του πίνακα 6 όπως τα παλαιότερα οικονοµικά έτη. 
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