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Εκατομμύριαφορολογούμενοι εισπράττουν κάθε χρόνο τόκους από καταθέσεις που έχουν στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι τόκοι είναι εισόδημα το οποίο φορολογείται αυτοτελώς και στην πηγή
εφόσον καταβάλλονται στην Ελλάδα και θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην ετήσια
φορολογική δήλωση.
Μετη δήλωσή τους στη φορολογική δήλωση οι τόκοι βαρύνονται και με εισφορά αλληλεγγύης το
ύψος της οποίας εξαρτάται από το συνολικό ύψος του εισοδήματος του φορολογούμενου από
κάθε πηγή.
Ηφορολογική δήλωση περιλαμβάνει ορισμένες διευκολύνσεις προς τους φορολογούμενους
προκειμένου να μπορέσουν να δηλώσουν το εισόδημά τους από τόκους καταθέσεων εύκολα και
απλά.
Τοεισόδημα από τόκους δηλώνεται στον υποπίνακα Δ1 της φορολογικής δήλωσης και
συγκεκριμένα στους κωδικούς 667-668 για τους τόκους που έχουν καταβληθεί στην Ελλάδα και
στους κωδικούς 669-670 για τους τόκους που έχουν καταβληθεί στο εξωτερικό. Στους κωδικούς
αυτούς δηλώνεται το ακαθάριστο ποσό των τόκων, δηλαδή με τον φόρο που έχει παρακρατηθεί ή
αναλογεί να μην αφαιρείται από το ποσό.
Γιανα βοηθηθούν οι φορολογούμενοι, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει λάβει ηλεκτρονικά από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα όλα τα ποσά των τόκων που έχουν καταβληθεί. Τα ποσά αυτά είναι κωδικοποιημένα ανά
ΑΦΜ φορολογούμενου.
Οφορολογούμενος θα πρέπει να κάνει "κλικ" πάνω στη λέξη "ΕΔΩ" που περιλαμβάνεται στη
φράση "Για εμφάνιση τόκων πατήστε ΕΔΩ", στην παράγραφο 3 του υποπίνακα 4Δ1 της
φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
Ότανκάνει "κλικ" πάνω στη λέξη "ΕΔΩ" τότε εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του ένας
πληροφοριακός πίνακας στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ποσά των τόκων που έχουν
πιστωθεί κατά τη διάρκεια του 2018 σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου και της συζύγου του.
Τοάθροισμα όλων των ποσών τόκων εμφανίζεται ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο ενώ

αναγράφονται και οι τόκοι που αναλογούν σε συνδικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών. Επίσης
εμφανίζονται και τα ποσά του φόρου 15% που έχουν παρακρατηθεί.
Οφορολογούμενος θα πρέπει να μεταφέρει τα ποσά των τόκων ημεδαπής προέλευσης στους
κωδικούς 667-668. Στην περιπτώσεις τόκων που έχουν καταβληθεί σε κοινούς τραπεζικούς
λογαριασμούς θα πρέπει ο ίδιος να κάνει τον επιμερισμό του σχετικού εισοδήματος με βάση τα
πραγματικά γεγονότα, δηλαδή σε ποιόν ανήκουν και σε ποιο ποσοστό οι καταθέσεις.
Οιφόροι που έχουν παρακρατηθεί από τόκους ημεδαπής προέλευσης θα πρέπει να δηλωθούν
στους κωδικούς 675-676.
Οιτόκοι που έχει εισπράξει ένας φορολογούμενος από καταθέσεις στο εξωτερικό θα πρέπει να
δηλωθούν στους κωδικούς 669-670. Εφόσον του έχει παρακρατηθεί και φόρος στην Ελλάδα για
τους τόκους που απέκτησε στο εξωτερικό, τότε ο φόρος αυτός θα πρέπει να δηλωθεί στους
κωδικούς 677-678.
Εφόσονδεν του έχει παρακρατηθεί φόρος για τους τόκους του εξωτερικού τότε δεν συμπληρώνει
τους σχετικούς κωδικούς και ο φόρος 15% θα του βεβαιωθεί αυτόματα με την εκκαθάριση της
φορολογικής δήλωσης.
Παράδειγμα
Φορολογούμενοςεισέπραξε το 2018 από τόκους καταθέσεων το ποσό των 120 ευρώ. Για το ποσό
αυτό του παρακρατήθηκε φόρος 15%, δηλαδή 18 ευρώ. Θα μεταφέρει το ποσό των 120 ευρώ
στον κωδικό 667-668 και θα μεταφέρει το ποσό των 18 ευρώ στον κωδικό 675-676.
Στοποσό των τόκων θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης και το εισόδημα από τόκους θα
προσμετρηθεί στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου για την κάλυψη τεκμηρίων και την
εκπλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων για την λήψη επιδομάτων.
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