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E
να βήμα πριν από την αυτόματη υποβολή 
της φορολογικής δήλωσης από την εφο-
ρία, χωρίς τη συμμετοχή τους, βρίσκο-

νται οι φορολογούμενοι, καθώς βούληση του 
υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όταν ολοκληρωθεί 
η πλήρης ψηφιοποίηση του φορολογικού μη-
χανισμού, είναι να αυτοματοποιηθεί το σύνο-
λο των συναλλαγών με την εφορία. Σε πρώτη 
φάση, από το 2023, πριν υποβάλουν οι φορο-
λογούμενοι τη φορολογική δήλωση, θα γνωρί-
ζουν τον φόρο που θα πρέπει να πληρώσουν. 
Στόχος είναι η έκδοση μιας βασικής εκτίμησης 
για το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν ή 
ακόμα και να εισπράξουν, βάσει των στοιχείων 
που έχουν συγκεντρωθεί από την ΑΑΔΕ. Ηδη 
από φέτος έγινε το πρώτο βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση, καθώς ο φορολογούμενος έχει 
μια πλήρη εικόνα στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο myAADE.gr με όλα τα στοιχεία που 
έχουν συγκεντρωθεί και τα οποία τον αφορούν 
(εισοδήματα, δαπάνες, δάνεια, τόκοι καταθέ-
σεων κ.ά.). Το επόμενο βήμα θα είναι η πρώ-
τη εκκαθάριση της δήλωσης με βάση όλα τα 
προσυμπληρωμένα στοιχεία. Οπως είναι εύλο-
γο, ο φορολογούμενος θα εξακολουθήσει να 
παρεμβαίνει στη δήλωση, αναγράφοντας, για 
παράδειγμα, τις επαγγελματικές του δαπάνες, 
ωστόσο θα έχει από πολύ νωρίς μια πρώτη ει-
κόνα, ώστε να μπορεί να κάνει τον οικονομικό 
του προγραμματισμό. Ωστόσο, για έναν πολύ 
μεγάλο αριθμό φορολογουμένων το μόνο που 
θα χρειαστεί είναι ένα κλικ προκειμένου να υπο-
βληθεί η φορολογική δήλωση.

Η κίνηση θα συνδυαστεί με την προσυμπλή-
ρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και εντάσσεται στο 
σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και της 
ΑΑΔΕ για μια πλήρως αυτοματοποιημένη και 
«ψηφιακή εφορία», με στόχο να περιοριστούν 
στο ελάχιστο οι επαφές των φορολογουμένων 
με τους εφοριακούς όχι μόνο για ζητήματα 
καθημερινότητας, αλλά και για τις φορολογι-
κές δηλώσεις.

Ενας πλήρης φάκελος 
Φέτος, για κάθε φορολογούμενο, η ΑΑΔΕ έχει 
δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο φάκελο με 
λεπτομερή οικονομικά στοιχεία, ώστε να μπο-
ρεί να τον αξιοποιήσει δεόντως στην προσπά-
θεια πάταξης της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία 
που θα περιλαμβάνει ο φάκελος θα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση συ-
ναλλαγών των πολιτών με τις δημόσιες υπηρε-
σίες, τα ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ. Εισερχόμε-
νος στην πλατφόρμα υποβολής των φορολογι-

κών δηλώσεων, ο φορολογούμενος μπορεί να 
δει όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώ-
σει γι’ αυτόν η ΑΑΔΕ. Ταυτόχρονα, οι φορολο-
γούμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τα στοι-
χεία επικοινωνίας τους στην ΑΑΔΕ πριν από 
την υποβολή της δήλωσης. Σε όσες περιπτώ-
σεις δεν έχει ήδη γίνει επικαιροποίηση μέχρι 
την 1η/9/2021, παρέχεται η δυνατότητα αυτή 
και κατά την υποβολή της δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος, μέσω συνδέσμου που οδη-
γεί στο μητρώο της ψηφιακής πύλης myAADE. 

Τι αλλάζει 
στις φορολογικές

δηλώσεις 
από το 2023

Από το νέο έτος, οι φορολογούμενοι
-πριν υποβάλουν τη δήλωση- θα γνωρίζουν

τον φόρο που θα πρέπει να πληρώσουν, καθώς
θα αναρτάται στον λογαριασμό τους στο Taxisnet

Πρόκειται για μια καινοτομία που εφαρμόζεται από φέτος και 
δίνει στον φορολογούμενο την εικόνα που έχει ήδη σχηματί-
σει η ΑΑΔΕ για τα εισοδήματά του, τους παρακρατούμενους 
φόρους, τους τόκους των καταθέσεων και άλλα στοιχεία που 
προκύπτουν από τον φάκελό του. Τα δεδομένα αυτά προέρ-
χονται από τα ενημερωτικά στοιχεία που απέστειλαν στην ΑΑ-
ΔΕ οι εργοδοτικοί φορείς, ο ΕΦΚΑ και τα άλλα ταμεία, το Δη-
μόσιο, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και δημόσιοι φο-
ρείς που αφορούν επιδοτήσεις και ενισχύσεις που καταβλήθη-
καν το 2021. Με τη διαδικασία αυτή, ο φορολογούμενος ενη-
μερώνεται συνοπτικά για τα στοιχεία που έχει η ΑΑΔΕ στη δι-
άθεσή της, τα οποία ούτως ή άλλως είναι προσυμπληρωμένα 
στους διάσπαρτους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης, αλλά 
με το νέο σύστημα είναι συγκεντρωμένα σε ένα μικρό έντυπο, 
ώστε να δίνεται άμεσα μια εικόνα.

Σύνθετο έργο
To φθινόπωρο θα ξεκινήσει και η προσυμπλήρωση δεδομένων 
για τις δηλώσεις ΦΠΑ. Είναι ένα σύνθετο έργο, που μπορεί να 
λειτουργήσει στο myDATA, χωρίς βέβαια οι εγγραφές αυτές 

να είναι δεσμευτικές σε πρώτη φάση. Οι φο-
ρολογικές Αρχές θα μπορούν να υπολογίζουν 
με ακρίβεια τον οφειλόμενο ΦΠΑ των επιχει-
ρήσεων, βασιζόμενες στα στοιχεία που βρί-
σκονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή myData. 
Οπως αναφέρουν από τη φορολογική διοίκη-
ση, με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ 
μειώνεται το κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ 
ταυτόχρονα η εφορία θα γνωρίζει τα έσοδα 
που θα πρέπει να εισπράξει από ΦΠΑ κάθε 
μήνα. Παράλληλα, θα περιοριστούν σημαντι-
κά η φοροδιαφυγή και οι καθυστερήσεις στην 
αποπληρωμή των τιμολογίων από πολλές επι-
χειρήσεις. Τα στοιχεία που διαθέτει το υπουρ-
γείο Οικονομικών δείχνουν ότι περισσότερες 
από 850.000 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο 
σύστημα myData και 170.000 επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν το e-timologio, ενισχύοντας 
τον σχεδιασμό για προσυμπλήρωση των δη-
λώσεων ΦΠΑ. Η επιχείρηση δεν θα μπορεί να 
τροποποιήσει τα έσοδα και έτσι θα αποφεύ-
γεται η φοροδιαφυγή, ενώ θα γίνονται πολύ 
πιο εύκολα και οι επιστροφές ΦΠΑ. Η δήλωση 
ΦΠΑ δεν θα είναι κλειδωμένη και τα λογιστή-
ρια, ως προς το σκέλος των εξόδων, θα έχουν 
τη δυνατότητα να προσθέσουν όλα όσα δεν 
έχουν περάσει από τα ηλεκτρονικά βιβλία. Ως 
προς τις επιστροφές ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει ένα 
αυτοματοποιημένο σύστημα, μέσω του οποί-
ου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβά-
λουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά και θα βλέ-
πουν άμεσα το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ που 
δικαιούνται να πιστώνεται στον τραπεζικό λο-
γαριασμό χωρίς ανθρώπινη επαφή. Στην επι-
τάχυνση των διαδικασιών για τις επιστροφές 
ΦΠΑ συμβάλλει και η ενεργοποίηση των ηλε-
κτρονικών βιβλίων myData, μέσω των οποίων 
οι φορολογικές Αρχές έχουν πλήρη εικόνα για 
τα στοιχεία που εμφανίζουν στα e-βιβλία τους 
τόσο οι εκδότες όσο και οι λήπτες των παρα-
στατικών. Με το νέο σύστημα, η εφορία γνω-
ρίζει το ποσό που θα εισπράξει κάθε μήνα, επι-
τρέποντας με τον τρόπο αυτόν και την ενεργο-
ποίηση των αυτοματοποιημένων επιστροφών 
φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που δικαιούνται 
οι συνεπείς επιχειρήσεις.

Περισσότερες από 850.000 
επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί 
στο σύστημα myData  
και 170.000 επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν το e-timologio


