Ποια ζευγάρια πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά χωριστές φορολογικές δηλώσεις
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Η Εφορία μπορεί να μη χωρίζει τα ζευγάρια αφού μόλις 35.500 φορολογούμενοι σε σύνολο
9 εκατομμυρίων επέλεξαν να πάρουν φέτος «φορολογικό διαζύγιο» και να υποβάλουν
χωριστές φορολογικές δηλώσεις αλλά υπάρχουν κάποια ζευγάρια που θα πρέπει
υποχρεωτικά να… χωρίσουν οι δρόμοι τους.

Πιο συγκεκριμένα οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν υποχρεωτικά
χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
- Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο
υποβολής της δήλωσης. Για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου
συμβίωσης το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος.
- Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι
σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση

Σημειώνεται ότι υποχρέωση για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχουν:
- Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και
αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
- Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης,
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
- Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν
πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή
αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.
- Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των
ανήλικων τέκνων.
- Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος
ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή
πτώχευσης ή μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα.
- Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις,
αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
- Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του
θανάτου του.
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