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Α. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ 

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, προς ενημέρωση των 

φορολογουμένων, εγχειρίδιο με τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις του 

φορολογούμενου αναφορικά με τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων 

φορολογικού έτους 2017. Για να δείτε το εγχειρίδιο, πατήστε εδώ. 

 

Β. ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 
Δημοσιεύτηκε στις 12/6 η ΠΟΛ 1113/2018, με την οποία αναπροσαρμόζονται 

οι τιμές εκκίνησης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου 

πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία 

θανάτου, γονική παροχή. 

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ όπου περιλαμβάνονται και οι πίνακες με τις 

αντικειμενικές αξίες των ακινήτων αναλυτικά, πατήστε εδώ. 

 

Γ. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Με Δελτίο Τύπου της στις 14/6/2018 η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε 

εξέλιξη η διαδικασία υποβολής από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της χώρας προς 

την ΑΑΔΕ στοιχείων χρηματοοικονομικών λογαριασμών που τηρούν φορολογικοί 

κάτοικοι αλλοδαπής, στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

της Ελλάδας και ευρέος δικτύου δικαιοδοσιών (κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες). 

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ 

 

Δ. ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ 

ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ) 

Με αφορμή το γεγονός ότι μετά το 2009 τα πραγματικά εισοδήματα πάρα 

πολλών φορολογούμενων έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, εν αντιθέσει με τα 

τεκμαρτά, ο φοροτεχνικός σύμβουλος, κ. Παντελής, σε άρθρο του, εξετάζει το θέμα 

της Ανάλωσης Κεφαλαίου (κεφάλαια τα οποία είχαν φορολογηθεί στο παρελθόν και 

είναι ανεκμετάλλευτα). 

Πατήστε εδώ για να διαβάστε το σχετικό άρθρο.   

 

Ε. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ; ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ… (ΑΡΘΡΟ) 

Σε άρθρο του, ο φοροτεχνικός σύμβουλος, κ. Παντελής συζητά 1) την πάγια 

πρακτική του Υπουργείου να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

φορολογικών δηλώσεων και 2) τα προβλήματα που επιφέρει στον φορολογούμενο η 

εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης. 

Πατήστε εδώ για να διαβάστε το σχετικό άρθρο.   

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2018-06/%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20-%20%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20-%20%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A3%202018.pdf
https://www.europalso.gr/wp-content/uploads/2018/06/fek_antikeimenikes_axies_akiniton.pdf
https://www.europalso.gr/wp-content/uploads/2018/06/deltio_AADE.pdf
https://www.europalso.gr/wp-content/uploads/2018/06/Arthro_Panteli2.pdf
https://www.europalso.gr/wp-content/uploads/2018/06/arthro_Panteli_b.pdf

