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Όποιος συνάδελφος 
έχει κάποια πρόταση 

για την καλύτερη εικόνα 
του Newsletter μπορεί 

να επικοινωνήσει με τον 
Κωνσταντινίδη 
στο εξής email: 

konidisk@otenet.gr

συνέχεια στη σελίδα 2

Έκτακτη Ολομέλεια των Προέδρων των 
42 Ενώσεων Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Η αντιμετώπιση σειράς πιεστικών 
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και 
των Λογιστών – Φοροτεχνικών στον 
αντίποδα των ασφυκτικών προθε-
σμιών υποβολής των δηλώσεων 
εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων, υπό το βάρος των αδυ-
ναμιών και δυσκολιών που επιτείνει 
η μη ομαλή ροή της ηλεκτρονικής 
υποβολής μέσω του ΤΑΧΙS ΝΕΤ, θα 
βρεθεί την προσεχή Δευτέρα στην 
ατζέντα της Έκτατης Ολομέλειας των 
Προέδρων των 42 Ενώσεων Μελών 
της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και των 7 Ενώσεων που 
είναι υπό ένταξη στην Ομοσπονδία 
από όλη την περιφέρεια, που οργα-
νώνει το Δ.Σ. 

Συγκεκριμένα η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε σειρά 
επαφών τον τελευταίο καιρό με αρ-
μόδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες 
του Υπ. Οικονομικών, αλλά και συνα-
ντήσεων με τους Γενικούς Γραμμα-
τείς του Υπ. Οικονομικών κ.κ. Γιάννη 
Καπελέρη και Διομίδη Σπινέλη, έχει 
ζητήσει την συστηματική συνεργασία 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εν όψει 

εφαρμογής των ήδη δρομολογημέ-
νων πολλών φορολογικών αλλαγών 
στον τρόπο υποβολής και το περιεχό-
μενο των δηλώσεων που έρχονται να 
προστεθούν ως ελεγκτικές υποχρεώ-
σεις του Λ/Φ για πρώτη φορά φέτος. 
Στην συνέλευση – Ολομέλεια των 
Προέδρων των Φοροτεχνικών Ενώ-
σεων που θα γίνει την Δευτέρα 18 
Απριλίου και ώρα 13.30, στην Αθήνα, 
στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA , Βασ. 
Γεωργίου Α΄2 – Σύνταγμα, έχει κληθεί 
ο Υπουργός Οικονομικών κος Γιώρ-
γος Παπακωνσταντίνου και η λοιπή 
ηγεσία του Υπουργείου, καθώς και ο 
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας, κ. Πελοπίδας Κα-
λίρης, προκειμένου ο Υπουργός να 
ενημερώσει, αλλά και να ενημερωθεί, 
από τις παραπάνω Ενώσεις των Φο-
ροτεχνικών, για τα θέματα που απα-
σχολούν τον Κλάδο και αποτελούν 
βασικούς άξονες της σχεδιαζόμενης 
πολιτικής για την πάταξη της φορο-
διαφυγής αλλά και της παραοικονο-
μίας. 
Η σχεδιαζόμενη ηλεκτρονική υπο-

- Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων 
για επιδότηση ενοικίου μέσω 
ΟΕΚ

- «Κούρεμα» στις φοροαπαλ-
λαγές για τόκους στεγαστικών 
δανείων, νοσήλια, ενοίκια και 
ασφάλιστρα

- Τα 24 σημεία-κλειδία στην 
υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων

- Σε απώλεια δημοσίων εσό-
δων οδηγούν διαδικαστικά 
λάθη στη ρύθμιση για την πε-
ραίωση
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Ανάρτηση για διαβούλευση σχεδί-
ου Σύμβασης Παροχής ανεξάρτη-
των Λογιστικών – Φοροτεχνικών 

Υπηρεσιών.

Κοινοποίηση οδηγιών για την 
σωστή συμπλήρωση της 
εκκαθαριστικής δήλωσης 

έτους 2010.
 
Με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1026/2010 ορίστη-
καν ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος 
και ο τρόπος υποβολής της εκκαθαρι-
στικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. Οι 
οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση 
της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., 
κοινοποιούνται με την παρούσα και 
θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Οικονομικών, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.minfin.
gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Γε-
νικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων, στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.gsis.gr.

 ΠΟΛ.1072/08-04-2011
Έλεγχος φορολογικών υποθέσε-
ων επιτηδευματιών, επίλυση φο-
ρολογικών διαφορών, βεβαίωση 
και καταβολή των φόρων. 

 ΠΟΛ.1081/08-04-2011
Παροχή οδηγιών για την ορθή 
εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης Κ1-802/23-3-2011(ΦΕΚ 
470 Β’). 

 Αρ.Πρωτ.Σ4056/08-04-2011
Διευκρινίσεις για την αναγνώριση 
πλασματικού χρόνου ασφαλισμέ-
νων μητέρων για τέκνα που απο-
κτούν από 1/1/2000 και εξής. Τρο-
ποποίηση του Σ40/34/20.4.2010 
Γενικού Εγγράφου. 

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για 
επιδότηση ενοικίου μέσω ΟΕΚ

Αρχίζει από σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, η υποβολή των αιτήσεων στα ΚΕΠ για 
ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του ΟΕΚ. 

Στα δικαιολογητικά, εκτός από θεωρηµένο από την αρµόδια ΔΟΥ συμβό-
λαιο μίσθωσης, θα ζητούνται και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νοµέα, 
αλλά και της κατοικίας που µισθώνεται όπως αριθµός λογαριασµού ΔΕΗ, 
όροφος κ.λπ. 

Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση ενοικίου του 2009, απευθύνεται σε πε-
ρίπου 150.000 δικαιούχους. Το ποσόν της επιδότησης έχει αυξηθεί για ορι-
σμένες κατηγορίες δικαιούχων, όμως είναι αυστηρότερα τα εισοδηματικά 
κριτήρια και οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις. 

Το γενικό εισοδηµατικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραµµα θα είναι 
µέχρι 12.000 ευρώ, µε αυξηµένο ποσοστό επιδότησης για εισοδήµατα µέχρι 
6.000 ευρώ και από 6.001 ευρώ έως 9.000 ευρώ. 
Αυξημένες έως 600 ημέρες, είναι εφέτος οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης 
που θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 110 εκατ. ευρώ, ποσό μει-
ωμένο σε σχέση με πέρυσι και σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργα-
σίας, στόχος είναι να αξιοποιηθούν πλήρως οι οικονομικές δυνατότητες του 
ΟΕΚ, χωρίς να αποκλείεται κάποια κατηγορία δικαιούχων.

Έκτακτη Ολομέλεια των Προέδρων των 
42 Ενώσεων Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Πηγή: www.in.gr

βολή των πάσης φύσεως δηλώσεων 
μέσω του Taxisnet και η Πιστοποίηση 
των νομίμως ασκούντων το Επάγγελ-
μα του Λογιστή – Φοροτεχνικού που 
προβλέπει το άρ.17 του Ν.3842/23-4-
10 αντιμετωπίζουν πολυάριθμα προ-
βλήματα ή «τελούν εν αναστολή», το-
νίζει στην ανακοίνωση της η ΠΟΦΕΕ. 

Εκτός από το προαναφερόμενο ζήτη-
μα των προθεσμιών, στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης βρίσκονται: 
• η ενημέρωση για τις ευθύνες του 
Λογιστή - Φοροτεχνικού, (που πλη-
θαίνουν καθημερινά, όπως και με 
την πρόσφατη Εγκύκλιο Διατα-
γή Πολ.1067/5-4-11, με βάση τον 

ν.3932/11) όπως επίσης και 
• οι τελευταίες εξελίξεις και δεσμεύσεις 
του Υπ. Οικονομικών κ. Γιώργου Πα-
πακωνσταντίνου κατά την πρόσφα-
τη επίσκεψη της νέας Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε., 
όπου συζητήθηκε η καθυστέρηση 
της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης 
για την εφαρμογή της Πιστοποίησης 
του Λογιστή – Φοροτεχνικού. 
Στην πρόσκληση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. επι-
πλέον υπογραμμίζεται ότι ο «κλάδος 
είναι έτοιμος αν χρειαστεί από έλλει-
ψη άπρακτης και μη αποτελεσματι-
κής εξέλιξης, να προχωρήσει σε δυ-
ναμικές δράσεις ως δεύτερη γραμμή 
άμυνας». 
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Συνέχεια στη σελίδα 4

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 22/07-04-2011
Φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Υπ. Εργασίας Αριθ. πρωτ. Φ.80000/
οικ.8917/591/8.4.2011  Γνωστο-
ποίηση δημοσίευσης του άρθρου 
48 του ν. 3943/2011 (Διακανονι-
σμός ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς ασφαλιστικά ταμεία)

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: 
Ε41/165/11.4.2011  Κοινοποίηση 
διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 1 
του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α731-
3-2011 που αφορούν παράταση 
προθεσμιών για υποβολή δικαι-
ολογητικών στις αρμόδιες πολε-
οδομικές υπηρεσίες για υπαγω-
γή ακινήτων στις διατάξεις του 
Ν.3843/2010 

• ΠΟΛ.1054/24.3.2011  Τύπος και 
περιεχόμενο της δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος των υποκει-
μένων σε φόρο, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικο-
νομικού έτους 2011 και καθορι-
σμός δικαιολογητικών εγγράφων 
ή άλλων στοιχείων που υποβάλ-
λονται με αυτή 

• ΠΟΛ.1061/31.3.2011  Υποβολή 
της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδή-
ματος των υποκειμένων σε φόρο, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 
και Απόδοσης του φόρου προαι-
ρετικά, με την χρήση ηλεκτρονι-
κής μεθόδου επικοινωνίας ή στην 
Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση και κατά 
το οικονομικό έτος 2011

«Κούρεμα» στις φοροαπαλλαγές για τόκους 
στεγαστικών δανείων, νοσήλια, ενοίκια και 

ασφάλιστρα
Περικοπές ύψους 2 δισ. ευρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση στις φοροαπαλλαγές ώς το 
2015, σύμφωνα με όσα προβλέπει το μεσοπρόσθεσμο πρόγραµµα που παρουσιά-
στηκε την περασμένη Παρασκευή. 

Η χορήγηση των φοροαπαλλαγών θα γίνεται με νέα αυστηρότερα εισοδηματικά και 
περιουσιακά κριτήρια. 

Αν ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει, εκτιμάται ότι σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα 
το όριο θα είναι τα 60.000 ευρώ ετησίως. 

Στο στόχαστρο μπαίνουν οι απαλλαγές για τόκους στεγαστικών δανείων στην αγορά 
α’ κατοικίας, νοσήλια, αμοιβές ιατρών, ενοίκια, ασφάλιστρα, φροντιστήρια και ιδιαί-
τερα µαθήµατα. 

Ενδεχομένως, να υπάρξουν αλλαγές και στο αφορολόγητο όριο για κληρονομιές, 
δωρεές και γονικές παροχές. 

Και όλα αυτά σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες, καθώς μεγαλύτερο προβλέπεται ότι θα είναι 
το «ψαλίδι» στις φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων. 

Το σύνολο των εκατοντάδων φοροαπαλλαγών κοστίζει στο Δημόσιο περί τα 5 δισ. 
ευρώ ετησίως. Οι περισσότερες απ’ αυτές έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, ενώ συμβάλ-
λουν και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής σε πολλούς κλάδους, όπως για παρά-
δειγμα στις ιατρικές υπηρεσίες. 

Σημειώνεται, πάντως, ότι πολλές από τις φοροαπαλλαγές έχουν ήδη ψαλιδιστεί από 
το 2010, όπως οι δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδηµα. Από φέτος οι δαπάνες 
αυτές εκπίπτουν πλέον σε ποσοστό 20% από τον φόρο, όταν µέχρι το 2010 το ποσο-
στό ήταν 100%. 

Πηγή: www.in.gr

Τα 24 σημεία-κλειδία στην υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων

Λίγο πριν από το ραντεβού με την εφορία, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους 24 σημεία: 

1. Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων από όλα τα φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καθώς και από κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο 
μη επιτηδευματία, του οποίου όμως η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο 
λογιστή. 

2. Υποχρεωτική η υπογραφή της φορολογικής δήλωσης από λογιστή για επιχειρή-
σεις με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ και ελεύθερους επαγγελματίες 
με αμοιβές πάνω από 50.000 ευρώ. 

3. Υποχρεωτική η υπογραφή λογιστή στις δηλώσεις για επιτηδευματίες που εντάσ-
σονται στον «αυτοέλεγχο». 

4. Από σήμερα 18 Απριλίου και μέχρι 5 Μαΐου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του 
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• ΠΟΛ.1078/11.4.2011  Οδηγίες 
για επεξεργασία των εκκαθαριστι-
κών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 
που υποβάλλονται σε έντυπη μορ-
φή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

• ΠΟΛ.1074/8.4.2011  Κοινοποίη-
ση διατάξεων της παραγράφου 5 
του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 
(ΦΕΚ 66 Α’) για την παραλαβή με 
τη διαδικασία της απόσυρσης και-
νούριων φορτηγών αυτοκινήτων 
μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους 

• ΠΟΛ.1077/12.4.2011  Κοινοποί-
ηση διατάξεων της παραγράφου 
12 του άρθρου 27 του ν.3943/2011 
(ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011) και παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή του 
ειδικού καθεστώτος αγροτών του 
άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ 

• Ι.Κ.Α. Αρ. πρωτ.: INF-
2011/11.4.2011  Εφαρμογή των 
διατάξεων του Άρθρου 10, παρ. 
17, περ. β του Ν. 3863/2010 (Συ-
νταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων 
τέκνων) σε συνδυασμό με Διμε-
ρείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφά-
λισης 

• Υπ. Εργασίας Aριθ. πρωτ.: οικ. 
868/12.4.2011  Άσκηση διαδικασί-
ας αυτοφώρου, σε περίπτωση μη 
καταβολής επιδόματος εορτών 
Πάσχα (Δώρο Πάσχα)

Τα 24 σημεία-κλειδία στην υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων

ΑΦΜ η υποβολή δηλώσεων από εισοδηματίες, αγρότες, εμποροβιοτέχνες και ελεύ-
θερους επαγγελματίες. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά η προθε-
σμία λήγει στις 5 Μαΐου ανεξαρτήτως ΑΦΜ. 

5. Σε περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία με το Taxisnet, στις πε-
ριπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων 
των ατομικών επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών παρέχεται η ευχέρεια 
υποβολής των δηλώσεων αυτών στις ΔΟΥ, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μέσω διαδικτύου. Δηλαδή μέχρι τις 12 Μαΐου. 

6. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης τα δικαιολογητικά δεν συνυποβάλ-
λονται. 

7. Εξαιρούνται και δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, το οποίο προ-
κύπτει αποκλειστικά με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (δαπάνες 
διαβίωσης, όπως της κατοικίας, του αυτοκινήτου Ι.Χ., του σκάφους, των ιδιωτικών 
σχολείων, των οικιακών βοηθών κ.λπ.) Επομένως, ο φορολογούμενος που έχει εισό-
δημα από μία ή περισσότερες κατηγορίες (οικοδομές, σύνταξη κ.λπ.) υποχρεούται 
σε υποβολή δήλωσης όταν το εισόδημά του με βάση τις δαπάνες διαβίωσης είναι 
μέχρι 6.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσού των 6.000 ευρώ 
λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ για 
τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, το 
οποίο υπολογίζεται κατά το ήμισυ για τον κάθε σύζυγο. 

8. Οι έγγαμοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΦΜ 
συζύγου» και «ΑΦΜ της συζύγου». Σε καμιά περίπτωση, προκειμένου για έγγαμη, 
δεν θα αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της. 

9. Ο εν διαστάσει υπόχρεος (πρώην σύζυγος) πρέπει να διαγράψει από τον πίνακα 
αυτόν τα στοιχεία και τον ΑΦΜ της πρώην συζύγου του. 

10. Η εν διαστάσει σύζυγος στη δήλωσή της πρέπει να αναγράφει μόνο τα στοιχεία 
που την αφορούν. 

11. Μειώνονται κατά 30% οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια διαβίωσης) 
προκειμένου για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας 
τους. 

12. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη από την άσκηση ατομικής 
εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, μέχρι 30.000 ετησίως, όσων 
υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης 
και για τα δύο επόμενα έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν 
έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του. 

13. Χάνουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ και φορολογούνται με 10% από 
το πρώτο ευρώ του εισοδήματός τους και μέχρι το ποσό των 12.000 ευρώ επιτη-
δευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν υποπέσει από την 1η Ιουνίου και 
μετά σε φορολογικές παραβάσεις (μη έκδοση στοιχείων του ΚΒΣ, μη καταχώριση ή 
ανακριβή καταχώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, 
στα πρόσθετα βιβλία, μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση των στοιχείων, και έχει ως απο-
τέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία 
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• ΠΟΛ.1081/8.4.2011  Παροχή 
οδηγιών για την ορθή εφαρμογή 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β`) 
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  ΠΟΛ.1079/12-04-2011
Έγκριση πινάκων γεωργικού 
εισοδήματος και ενοικίων γε-
ωργικής γης για το οικονομικό 
έτος 2011 (χρήση 2010). 

 Εγχειρίδιο των συνηθέστε-
ρων ερωτημάτων των πολιτών 
και των αντίστοιχων απαντήσε-
ων, σε θέματα:
• Φορολογίας εισοδήματος
• Φορολογίας κεφαλαίου
• Φόρου Προστιθέμενης αξίας 
(Φ.Π.Α.)
• Κώδικα βιβλίων και στοιχείων 
(Κ.Β.Σ.)
• Είσπραξης δημοσίων εσόδων
• Τελών και ειδικών φορολογι-
ών
• Φορολογικών ελέγχων 
• Μητρώου 

Τα 24 σημεία-κλειδία στην υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων

είναι μεγαλύτερη των 1.200 ευρώ, έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοι-
χείων και η λήψη εικονικών ή νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώριση στα βιβλία 
αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό 
στοιχείο). 

14. Κατά 20% μειώνονται τα καθαρά κέρδη και τα καθαρά εισοδήματα των ατομι-
κών επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, 
όταν ο κύκλος εργασιών μειώνεται για 2 συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους χω-
ρίς μείωση του αριθμού των εργαζομένων. 

15. Φορολογούμενοι με ακίνητα ή καταθέσεις στο εξωτερικό συμπληρώνουν υπο-
χρεωτικά τους κωδικούς 029-030. 

16. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα: Η σημαντική αλλαγή που έγινε αφορά 
τη μεταφορά ζημίας των ελεύθερων επαγγελματιών. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της 
καθιέρωσης του λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος για όλους 
τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ζημία που προκύπτει από επαρκή και ακριβή 
βιβλία και στοιχεία που τηρούν, να μεταφέρεται, όπως και στις εμπορικές και γε-
ωργικές επιχειρήσεις, στα επόμενα πέντε έτη για συμψηφισμό με κέρδη, κατά το 
μέρος που δεν καλύπτεται με θετικά στοιχεία άλλων εισοδημάτων της χρήσης μέσα 
στην οποία προέκυψε η ζημία, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι κατά τα έτη αυτά τα 
βιβλία του υπόχρεου θα εξακολουθήσουν να τηρούνται επαρκώς και ακριβώς. Κατά 
συνέπεια η ζημία από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος της χρήσης 2010 
(οικονομικό έτος 2011), αν δεν καλύπτεται από θετικά εισοδήματα άλλων πηγών, θα 
μεταφερθεί για συμψηφισμό στο οικονομικό έτος 2012 και επόμενα έτη. 

17. Στους πίνακες 4Γ και 4Δ του εντύπου Ε1 γράφονται τα εισοδήματα από εμπορι-
κές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα αντίστοιχα. Όταν συμπληρώνονται οι 
κωδικοί αριθμοί 401-402, 413-414, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι 
κωδικοί 425-426. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 501-502, 511-512, πρέ-
πει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 517-518. 

18. Στους κωδικούς 783 - 784 συμπληρώνονται τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. 

19. Αποδείξεις: τον κωδικό 049 αναγράφονται οι αποδείξεις για τις δαπάνες του 
2010, για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο 
όριο των 12.000 ευρώ. 
Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων 
δαπανών. 
Φορολογούμενοι με ατομικό εισόδημα από 6.000 έως 12.000 ευρώ θα πρέπει να 
προσκομίσουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 10% του εισοδήματός τους. 
Για φορολογουμένους με εισόδημα από 12.000 και άνω θα απαιτείται η προσκόμιση 
αποδείξεων αξίας ίσης με το 10% του τμήματος του εισοδήματος μέχρι τις 12.000 
και αποδείξεις αξίας ίσης με το 30% του τμήματος του εισοδήματος πάνω από τις 
12.000 ευρώ. 
Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες για την κάλυψη του αφο-
ρολογήτου και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογέ-
νεια, ο φορολογούμενος θα δικαιούται μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς 
μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και αυτού των 
δηλουμένων. 
Όταν η αξία των αποδείξεων που προσκομίζονται είναι μικρότερη από την απαιτού-
μενη, ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με φόρο 10%. 

Συνέχεια στη σελίδα 6

ΠΟΛ.1076/2011 Παράταση 
προθεσμίας υποβολής των 
εκκαθαριστικών δηλώσεων 
Φ.Π.Α. έτους 2010

ΠΟΛ. 1071/2011 (11/04/2011) - 
Παροχή οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν.3943/31-3-2011.

Αρ.Πρωτ 1056929/2011 
(12/04/2011) - Υποβολή δηλώ-
σεων Φόρου Μεγάλης Ακίνη-
της Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) ετών 
1997 -2007.

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 117 • 18 Απριλίου 2011  • σελίδα 5 •  

Φορολογικά | Οικονομικά

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15259
http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=96114
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?doc=15243&version=2011/04/11
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15225
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15255


20. Τεκμήρια: Αντιμέτωποι με το νέο σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης «αντικειμε-
νικές δαπάνες διαβίωσης» βρίσκονται πλέον οι φορολογούμενοι. Το νέο σύστημα 
υποχρεώνει τους επαγγελματίες να εμφανίζουν στην εφορία, αν όχι τα πραγματικά, 
τουλάχιστον υψηλότερα εισοδήματα από αυτά που δήλωναν τα τελευταία χρόνια. 
Στην αντίθετη περίπτωση, θα πιαστούν στην απόχη των τεκμηρίων και θα φορο-
λογηθούν με βάση τα τεκμαρτά εισοδήματά τους. Τεκμήρια διαβίωσης αποτελούν 
κατοικίες (ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και 
δευτερεύουσες κατοικίες), αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες, δίδακτρα σε ιδιω-
τικά σχολεία, δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, αεροσκάφη. 

21. Αυτοέλεγχος: Ακριβότερος είναι φέτος ο «αυτοέλεγχος» για τους επαγγελμα-
τίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κάνουν «αυτοέλεγχο» όταν υποβάλλουν τις 
δηλώσεις τους αναγκάζονται πια να δηλώνουν όχι μόνο μεγαλύτερα καθαρά κέρ-
δη, αλλά και μεγαλύτερο μεικτό εισόδημα από αυτό που πραγματικά είχαν, ώστε 
να φορολογηθούν με βάση τα «αναμορφωμένα» καθαρά κέρδη τους. Οι αμιγώς 
ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλά-
χιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει με τη διαδικασία που προβλέπεται 
για τις επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, πρέπει να δηλώνουν ποσό 
ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασμό «του αθροίσματος των εξόδων και δαπανών», με το συντελεστή 
αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής λαμβάνεται ο 
συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει τον 
αριθμό 100 και παρονομαστή τον αριθμό 100, μείον τον προβλεπόμενο συντελεστή 
καθαρών αμοιβών. 

22. Πίνακας αναμόρφωσης: Για πρώτη φορά φέτος συμπληρώνεται και η κατάσταση 
φορολογικής αναμόρφωσης η οποία περιλαμβάνει πίνακα με τα ποσά της φορολο-
γικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών, πίνακα με τα ποσά των φόρων που 
έχουν αποδοθεί, πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται ο αριθμός των κινητών τηλε-
φώνων και ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση και πίνακα στον οποίο 
θα περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα της επιχείρησης με τα κυβικά τους. 

23. Οι φόροι θα υπολογιστούν με νέα ενιαία φορολογική κλίμακα, στην οποία το 
βασικό αφορολόγητο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ και οι συντελεστές φόρου κυμαί-
νονται από 18% έως 45%. 

24. Για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα, το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε: 
13.500 ευρώ για όσους έχουν 1 παιδί. 
15.000 ευρώ για όσους έχουν 2 παιδιά. 
23.500 ευρώ για τρίτεκνους και 
Ο πολύτεκνος με 4 παιδιά δικαιούται αφορολόγητο 25.500 ευρώ. 
Aποδείξεις και τεκμήρια 
Οταν η αξία των αποδείξεων που προσκομίζονται είναι μικρότερη από την απαιτού-
μενη, ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με φόρο 10%. 
Το νέο σύστημα τεκμηρίων υποχρεώνει τους επαγγελματίες να εμφανίζουν στην 
εφορία, τουλάχιστον υψηλότερα εισοδήματα από αυτά που δήλωναν τα τελευταία 
χρόνια. Στην αντίθετη περίπτωση, θα πιαστούν στην απόχη των τεκμηρίων και θα 
φορολογηθούν με βάση τα τεκμαρτά εισοδήματά τους. 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κάνουν «αυτοέλεγχο», όταν υποβάλλουν τις δηλώ-
σεις τους, αναγκάζονται πια να δηλώνουν όχι μόνο μεγαλύτερα καθαρά κέρδη, αλλά 
και μεγαλύτερο μεικτό εισόδημα από αυτό που πραγματικά είχαν, ώστε να φορολο-
γηθούν με βάση τα «αναμορφωμένα» καθαρά κέρδη τους. 

Τα 24 σημεία-κλειδία στην υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων

Πηγή: www.imerisia.gr

Σε απώλεια δημοσίων εσόδων 
οδηγούν διαδικαστικά λάθη 

στη ρύθμιση για την περαίωση

Σε απώλεια δημοσίων εσόδων εκατοντά-
δων χιλιάδων ευρώ οδηγούν λάθη που 
έγιναν κατά την υπαγωγή επιχειρήσεων 
στη ρύθμιση για την περαίωση. 

Όπως αποκάλυψε ο Αναπληρωτής Κα-
θηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών του ΑΠΘ Δ. Μάρδας στον Βήμα 
99,5 από λάθος υπαλλήλων των τραπε-
ζών, περάστηκε για εκατοντάδες επιτη-
δευματίες λάθος ο κωδικός αποδοχής 
της τελευταίας τους περαίωσης, η οποία 
γινόταν μόνο μέσω των τραπεζών. 

Το αποτέλεσμα ήταν να βεβαιώνεται, 
κατά γενικό κανόνα, μόνο ένα διαχειρι-
στικό έτος περαίωσης, το παλαιότερο 
και να μην βεβαιώνονται όλες οι περαι-
ούμενες χρήσεις, όπως επιθυμούσε ο 
επιτηδευματίας. 

Έτσι, ο επιχειρηματίας νόμιζε ότι πλή-
ρωνε την πρώτη δόση όλου του ποσού 
όλων των περαιούμενων χρήσεων, ενώ 
η τράπεζα του εξοφλούσε μόνο μια χρή-
ση, την παλαιότερη, με αποτέλεσμα ο 
φάκελος να κλείνει αυτόματα. Μάλιστα, 
σε πλήθος περιπτώσεων η πρώτη δόση 
ήταν όμοια του ποσού της παλαιότερης. 

Αν και σύμφωνα με τον κ. Μάρδα ακο-
λούθησαν αιτήσεις στις κατά τόπους 
εφορίες για διόρθωση του λάθους και 
για την εκ νέου βεβαίωση όλου του πό-
σου οι εφορίες δήλωναν αδυναμία να 
αποδεχθούν την αίτηση διόρθωσης για-
τί το μηχανογραφικό (λογισμικό) της πε-
ραίωσης δεν επιτρέπει διορθώσεις. 

Ερωτηθείς για το θέμα ο γενικός γραμ-
ματέας Φορολογικών και Τελωνειακών 
Θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών, 
Γ.Καπελέρης, δήλωσε σήμερα Δευτέρα 
στο Βήμα 99,5 ότι για τους εν λόγω επι-
τηδευματίες «δεν θα χαθεί η περαίωση». 
«Γνωρίζουμε το πρόβλημα και θα αντι-
μετωπίσουμε το θέμα», σημείωσε χαρα-
κτηριστικά.

Πηγή: in.gr
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