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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

1. Σε ανέλεγκτες κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του 

ν.3888/2010 υποθέσεις για τις οποίες 

το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 9 έχει γίνει 

αποδεκτό σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 

και δεν έχει επέλθει περαίωση λόγω 

μη εξόφλησης της συνολικής οφει-

λής που αναγράφεται στο Εκκαθα-

ριστικό Σημείωμα, η μη καταβολή 

τουλάχιστον δύο ληξιπρόθεσμων 

δόσεων των οικείων ποσών φόρων 

που προκύπτουν από το Εκκαθαρι-

στικό Σημείωμα, έχει ως αποτέλεσμα 

οι υποθέσεις αυτές να είναι ελεγκτέ-

ες και το συνολικό ποσό φόρων κατά 

οικονομικό έτος και φορολογικό 

αντικείμενο που προκύπτει από το 

Εκκαθαριστικό Σημείωμα συμψη-

φίζεται με το αντίστοιχο συνολικό 

ποσό φόρων και λοιπών επιβαρύν-

σεων που θα προκύψει από τον τα-

κτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο 

που θα διενεργηθεί.

2. Για τους επιτηδευματίες της πα-

ραγράφου 6 του άρθρου 12 του 

ν.3888/2010 δεν έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του τελευταίου εδαφίου 

της παραγράφου αυτής εφόσον δεν 

έχουν καταβληθεί δύο ληξιπρόθε-

σμες δόσεις. Τα ποσά που ήδη έχουν 

βεβαιωθεί συμψηφίζονται με τα 

ποσά που προκύπτουν από τον φο-

ρολογικό έλεγχο.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει τρεις (3) 

μήνες μετά τη δημοσίευση στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΟΛ 1066: Εφαρμογή των διατάξεων της παρα-
γράφου στ΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010.

- Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 17296/19.4.2011: 
Καθορισμός του ποσού της επιχορήγη-
σης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μί-
σθωσης και της φορολογικής απαλλαγής 
για την ενίσχυση των επενδυτικών σχε-
δίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 
περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων 
επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματι-
κότητας των νέων και της συνέργειας και 
της δικτύωσης του νόμου 3908/2011 για 
το έτος 2011
- Αριθμ. πρωτ.: 17300/19.4.2011 : Καθορι-
σμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
που εντάσσονται στις κατηγορίες των 
επενδυτικών σχεδίων της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνοχής 
του ν. 3908/2011 για το έτος 2011
- Αριθμ. πρωτ.: 17301/19.4.2011: Καθο-
ρισμός ύψους καταβολής χρηματικού 
ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αι-
τήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
στις  διατάξεις του νόμου 3908/2011
- Αριθμ. πρωτ.: 17304/19.4.2011 : Έναρξη 
λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη
- Ποιες είναι οι παρενέργειες μιας αναδι-
άρθρωσης
- Θα φορολογούνται οι καταθέσεις στην 
Ελβετία

Περιοδ ική  Ενημερωτ ική  Έκδοση  σε  Λογ ιστ ικά  & Φοροτεχν ικά  θέματα
•  Α ρ ι θ μ ό ς  Φ ύ λ λ ο υ  1 1 9  • 2  Μ α ϊ ο υ  2 0 1 1

.:: επιγραμματικά::.

Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53 445 Fax: 210 82 53 446 e-mail: pofee@otenet.gr web site: www.pofee.gr

Π α ν ε λ λ ή ν ι α  Ο μ ο σ π ο ν δ ί α  Φ ο ρ ο τ ε χ ν ι κ ώ ν  Ε λ ε υ θ έ ρ ω ν  Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν

Επ
ιλ

ογ
ή 

θε
μά

τω
ν:

 Κ
ώ

στ
ας

 Κ
ω

νσ
τα

ντ
ιν

ίδ
ης

 -Υ
π.

 Δ
ημ

οσ
ίω

ν 
Σχ

έσ
εω

ν 
Π

.Ο
.Φ

.Ε
.Ε

.

Φορολογικά | Οικονομικά



 
    
 

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 27/19.4.2011  
Αρμόδιο Υποκατάστημα για την 
απόδοση στους ασφαλισμένους 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Παροχών Ασθε-
νείας και τη θεώρηση βιβλιαρίων 
υγείας

 ΠΟΛ.1087/19-04-2011
Αντιμετώπιση προβλημάτων στις 
χορηγούμενες εκπτώσεις λόγω 
κύκλου εργασιών. 

 ΠΟΛ.1090/20-04-2011
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξε-
ων του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’), 
αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορί-
ας επιβατικών αυτοκινήτων οχη-
μάτων. 

 Απόφαση 17992/21-04-2011
Σύσταση και Λειτουργία των 
Γραφείων Εξυπηρέτησης Επεν-
δυτών του Επενδυτικού Νόμου 
3908/2011. 

Αρ. πρωτ.: Δ17Δ 5018787 ΕΞ 
21.4.2011  Τιμές συναλλάγματος 
για τον καθορισμό της δασμο-
λογητέας και της φορολογητέας 
αξίας, για την επιβολή του τέλους 
ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` 
ΑΡΙΘΜ. 35 Τρόπος υπολογισμού 
της ιδίας συμμετοχής του επενδυ-
τή και καταβολής της ενίσχυσης 
για τις επενδύσεις που υπάγονται 
στο ν. 3908/2011.   

Άρθρο 1
Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης των γενι-
κών επενδυτικών σχεδίων

1. Το ποσό της επιχορήγησης και της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο 
του έτους 2011 καθορίζεται σε εκατό 
εκατομμύρια ευρώ (100.000.000 €) για 
την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδί-
ων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης και σε πεντακόσια εκατομμύρια 
ευρώ (500.000.000 €) για την ενίσχυση 
των επενδυτικών σχεδίων της κατηγο-
ρίας Περιφερειακής Συνοχής.

2. Το ποσό της επιχορήγησης και της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
κατά τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο 
του έτους 2011 καθορίζεται σε τετρα-
κόσια εκατομμύρια ευρώ (400.000.000 
€) για την ενίσχυση των επενδυτικών 
σχεδίων της κατηγορίας Περιφερεια-
κής Συνοχής.

3. Τα ποσά της παραγράφου 1 που 
δεν θα απορροφηθούν κατά την πρώ-
τη εξαμηνιαία περίοδο μεταφέρονται 
στην δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο.

Άρθρο 2 
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής 
απαλλαγής που προκύπτει από τη διά-
ταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 
του ν. 3908/2011 για την ενίσχυση των 
επενδυτικών σχεδίων του εν λόγω νό-

ΠΟΛ.1090/20.4.2011  Κοινοποί-
ηση ορισμένων διατάξεων του ν. 
3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), αναφορι-
κά με τα τέλη κυκλοφορίας επιβα-
τικών αυτοκινήτων οχημάτων 

μου ανέρχεται για το έτος 2011 σε τρία 
δισεκατομμύρια ευρώ (3.000.000.000 
€), εκ των οποίων το ένα δισεκατομμύ-
ριο ευρώ (1.000.000.000 €) καθορίζεται 
για την ενίσχυση των μεγάλων επενδυ-
τικών σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 
περ. β’ του ν. 3908/2011.

Άρθρο 3
Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης των ειδικών 
επενδυτικών σχεδίων

Το συνολικό ποσό επιχορήγησης και 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
κατά το έτος 2011 για την ενίσχυση των 
ειδικών επενδυτικών σχεδίων:

α. της Επιχειρηματικότητας των Νέων 
του άρθρου 13 παρ. 1 περ. α του ν. 
3908/2011 καθορίζεται σε εκατόν πε-
νήντα εκατομμύρια ευρώ (150.000.000 
€).

β. της Συνέργειας και Δικτύωσης του 
άρθρου 13 παρ. 1 περ. δ ν. 3908/2011 
καθορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια 
ευρώ (50.000.000 €).

Άρθρο 4 
Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογι-
σμού
1. Από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης εκτιμάται ότι για το έτος 2011 
θα προκύψει δαπάνη εκατόν πενήντα 
(150) εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια 
φορολογικών εσόδων.

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 17296/19.4.2011: Καθορισμός του ποσού της επιχο-
ρήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογι-
κής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολο-
γικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών 

σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της 
δικτύωσης του νόμου 3908/2011 για το έτος 2011
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 ΠΟΛ.1086/20-04-2011
Οδηγίες για την εφαρμογή των δι-
ατάξεων των άρθρων 1 και 4 του 
Ν.2523/1997 στην περίπτωση εκ-
πρόθεσμης υποβολής δήλωσης 
μεταβολών - μετάταξης, περιοδι-
κής και εκκαθαριστικής δήλωσης 
Φ.ΠΑ. από υποκείμενους στο φόρο 
που εντάχθηκαν στο κανονικό κα-
θεστώς Φ.ΠΑ. με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3, 4 του άρθρου 62 
του Ν. 3842/2010. 

ΠΟΛ. 1093/2011 (26/04/2011) - 
Παροχή οδηγιών για την εφαρμο-
γή της παραγράφου 4 του άρθρου 
26 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), 
που αφορά θέματα προστίμων 
του Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1085/18-4-2011 Χρόνος 
ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων 
- εξόδων από τον πράκτορα κρα-
τικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-
ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή)

Ανακοίνωση-Παράταση ΑΠΔ ΙΚΑ 
Α΄Τριμήνου 2011- 29/4/2011

Ανακοίνωση σχετικά με Παράτα-
ση δηλώσεων Φυσικών Προσώ-
πων-29/4/2011

Αριθμ. πρωτ.: 17300/19.4.2011 : Καθορισμός επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις κατηγορίες των επενδυτικών 
σχεδίων της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνοχής 

του ν. 3908/2011 για το έτος 2011

Άρθρο 1    
Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης

1. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 
που εντάσσονται για το έτος 2011 στην 
κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων 
της Τεχνολογικής Ανάπτυξης της πε-
ρίπτωσης β’ του άρθρου 6 του νόμου 
3908/2001 είναι, κατά κλάδο οικονομι-
κής δραστηριότητας, όπως οι κλάδοι αυ-
τοί προσδιορίζονται βάσει της «Εθνικής 
Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηρι-
οτήτων-Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότη-
τας 2008», οι εξής:

α. Στον κλάδο της μεταποίησης

10    Βιομηχανία Τροφίμων
11    Ποτοποιία
12    Παραγωγή προϊόντων καπνού
13    Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
υλών
14    Κατασκευή ειδών ένδυσης
15    Βιομηχανία δέρματος και δερμάτι-
νων ειδών    
16    Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός 
από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθο-
ποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17    Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων
18    Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προ-
εγγεγραμμένων μέσων

19    Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊό-
ντων διύλισης πετρελαίου
20    Παραγωγή χημικών ουσιών και προ-
ϊόντων
21    Παραγωγή βασικών φαρμακευ-
τικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων
22    Κατασκευή προϊόντων από ελαστι-
κό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23    Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων
24    Παραγωγή βασικών μετάλλων
25    Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού
26    Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊό-
ντων
27    Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλι-
σμού
28    Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29    Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημά-
των, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλ-
κούμενων οχημάτων
30    Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού με-
ταφορών
31    Κατασκευή επίπλων
32    Άλλες μεταποιητικές δραστηριότη-
τες

β. Στον κλάδο παροχής νερού - επεξερ-
γασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων 
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2. Για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά 
έτη από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης εκτιμάται ότι θα προκύψει 
δαπάνη ύψους τριακοσίων πενήντα 
(350) εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο 
έτος, τετρακοσίων (400) εκατομμυρίων 
ευρώ για το δεύτερο έτος, διακοσίων 
(200) εκατομμυρίων ευρώ για το τρί-
το έτος και εκατό (100) εκατομμυρίων 

ευρώ για το τέταρτο έτος σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ-
σεων. Για τα έτη αυτά δεν θα προκύψει 
απώλεια φορολογικών εσόδων κατά το 
πρώτο έτος, ενώ θα προκύψει απώλεια 
φορολογικών εσόδων ύψους εκατό 
(100), διακοσίων (200) και τριακοσίων 
(300) εκατομμυρίων ευρώ, αντιστοί-
χως, για τα επόμενα τρία έτη. 

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχί-
ζει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 17296/19.4.2011: Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδο-
τικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής 

ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων 
και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου 3908/2011 για το έτος 2011
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Άρθρο 1

1. Το ύψος του χρηματικού ποσού (πα-
ραβόλου) που καταβάλλεται στις Δη-
μόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) 
για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής 
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις 
του νόμου 3908/2011 συναρτάται με 
το συνολικό κόστος του υποβαλλόμε-
νου επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται 
ως ακολούθως:

α. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατη-
γορίας Επιχειρηματικότητας των Νέων 
(άρθρο 13 παρ. 1 περ. α), ποσοστό πέ-
ντε δέκατα τοις χιλίοις (0,5/1000) του 

Άρθρο 1
Διαπιστώνουμε την έναρξη λειτουργί-
ας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανά-
πτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία δύνα-
ται να ασκεί τις αρμοδιότητές της, σε 
σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων 
του νόμου 3908/2011, μετά την πλήρω-
ση όλων των οργανωτικών προϋποθέ-
σεων που προβλέπονται στις διατάξεις 

του Π.Δ. 8/2011.
Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχί-
ζει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. πρωτ.: 17304/19.4.2011 : Έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής 
Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

συνολικού κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου και με ανώτατο ύψος τις δέκα 
χιλιάδες (10.000) ευρώ.

β. Για τα επενδυτικά σχέδια όλων των 
λοιπών κατηγοριών, ποσοστό ένα τοις 
χιλίοις (1/1000) του συνολικού κόστους 
του επενδυτικού σχεδίου και με ανώ-
τατο ύψος τις τριάντα χιλιάδες (30.000) 
ευρώ.

Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των 
νέων επιχειρήσεων, ποσοστό οχτώ δέ-
κατα τοις χιλίοις (0,8/1000) του συνολι-
κού κόστους του επενδυτικού σχεδίου 

και με ανώτατο ύψος τις είκοσι χιλιάδες 
(20.000) ευρώ.

2. Η καταβολή του παραβόλου βεβαι-
ώνεται με αποδεικτικό κατάθεσης σε 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), 
το οποίο συνυποβάλλεται με την αίτη-
ση υπαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παρ. 2 του νόμου 3908/2011.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχί-
ζει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. πρωτ.: 17301/19.4.2011: Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού 
(παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις 

διατάξεις του νόμου 3908/2011

Αριθμ. πρωτ.: 17300/19.4.2011 : Καθορισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσο-
νται στις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Περιφερει-

ακής Συνοχής του ν. 3908/2011 για το έτος 2011

και δραστηριοτήτων εξυγίανσης.

36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θα-
λασσινού νερού 
37.00.11.01 Υπηρεσίες βιολογικού καθα-
ρισμού λυμάτων 
38.12 Συλλογή επικινδύνων απορριμμά-
των
38.2    Επεξεργασία και διάθεση απορ-
ριμμάτων
38.3    Ανάκτηση υλικών
39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

γ. Στον κλάδο της ενημέρωσης και επι-
κοινωνίας

58.2 Έκδοση λογισμικού
62.01 Δραστηριότητες προγραμματι-
σμού ηλεκτρονικών συστημάτων 
63.11.11 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδο-
μένων
δ. Στον κλάδο των επαγγελματικών, επι-
στημονικών και τεχνικών δραστηριοτή-
των
72.1 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
2. Για την ένταξη των επενδυτικών σχε-
δίων στην κατηγορία αυτή λαμβάνονται 
υπόψη οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 
β’ του άρθρου 6 και τα κριτήρια αξιολό-
γησης της περίπτωσης γ’ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 10 του ν. 3908/2011.

Άρθρο 2 
Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνο-
χής

Στην κατηγορία των επενδυτικών σχε-
δίων Περιφερειακής Συνοχής της περί-
πτωσης γ’του άρθρου 6 του ν. 3908/2001 
εντάσσεται, για το έτος 2011, το σύνολο 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
του άρθρου 2 του νόμου αυτού.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 
από την ημερομηνία δημοσίευσής της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν δι-
εθνείς αναλυτές μιλώντας στο πρακτο-
ρείο Bloomberg υπογραμμίζοντας ότι 
μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του ελ-
ληνικού χρέους θα προκαλέσει επίσης 
επιδείνωση της κρίσης σε όλη την Ευ-
ρώπη, περιλαμβανομένης της Ισπανίας, 
και μάλιστα λίγες μόλις εβδομάδες μετά 
τα «μνημόνια» διάσωσης της Ιρλανδίας 
και της Πορτογαλίας. Είναι χαρακτηρι-
στική η επισήμανση του πρακτορείου 
ότι «οι επενδυτές και πολιτικοί στην Ευ-
ρώπη που ασκούν σχεδόν αδιάκοπές 
πιέσεις προς την Ελλάδα να προχωρή-
σει σε αναδιάρθρωση του χρέους της, 
ίσως τελικά να το μετανιώσουν πικρά, 
και να έρθει μια στιγμή που θα εύχονται 
να μην το είχαν κάνει».
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, 
τραπεζίτες, οικονομολόγους και ει-
δικούς αναλυτές, το τίμημα της αθέ-
τησης των δανειακών υποχρεώσεων 
της χώρας θα είναι βαρύ, με οδυνηρές 
επιπτώσεις στην αξιοπιστία και στην 
ανάπτυξη της οικονομίας για πολλές 
δεκαετίες, δημιουργία κλίματος φόβου 
και αναταραχής στην κοινωνία και υπο-
βάθμιση της αξιοπιστίας και του κύ-
ρους της χώρας.

Οι βασικότερες παρενέργειες της 
αναδιάρθρωσης είναι:

Αναγκαστική σκλήρυνση της δημοσι-
ονομικής πολιτικής με επιβολή προ-
γράμματος παρατεταμένης και αιμα-
τηρής λιτότητας που θα περιλαμβάνει 
δραστικές περικοπές σε μισθούς, συ-
ντάξεις, κοινωνικές παροχές, περίθαλ-
ψη και ασφάλιση.
Ελεύθερη πτώση της οικονομικής δρα-
στηριότητας που θα οδηγήσει σε περί-
οδο μακράς και βαθιάς ύφεσης με αρ-
νητικές επιπτώσεις στην απασχόληση 
και τα εισοδήματα.
Ισχυροί κλυδωνισμοί σε δημόσιες και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και σε 
τράπεζες.
Πλήγμα βιωσιμότητας στα ασφαλιστι-
κά ταμεία και τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης.
Πιστωτική ασφυξία στην αγορά και στα 
νοικοκυριά και άνοδος των επιτοκίων.
Απαξίωση της δημόσιας περιουσίας 
και του εγχώριου παραγωγικού δυνα-

μικού.
Κύμα φυγής από το ελληνικό Χρηματι-
στήριο με περαιτέρω πτώση των μετο-
χών των εισηγμένων εταιρειών.
Αποκλεισμός της χώρας από τις διε-
θνείς αγορές και νέοι γύροι υποβαθμί-
σεων από οίκους αξιολόγησης.
Καλλιέργεια κλίματος φόβου και ανα-
σφάλειας στην αγορά και τους πολίτες 
και κινήσεις πανικού που θα επιτείνουν 
το πρόβλημα.
Τραπεζικά στελέχη εξορκίζουν την 
αναδιάρθρωση τονίζοντας ότι θα ήταν 
καταστροφική για τη χώρα και ότι η 
μακροπρόθεσμη και ανεπανόρθωτη 
βλάβη από ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι 
απείρως μεγαλύτερη από οποιαδήποτε 
αντίληψη βραχυπρόθεσμου οφέλους 
και θεωρούν μονόδρομο για την έξο-
δο από την κρίση και την επάνοδο της 
χώρας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 
την ταχεία προώθηση των διαρθρωτι-
κών αλλαγών.
Οι τραπεζίτες παραπέμπουν σε μελέτες 
και αναλύσεις διεθνών οίκων για το επι-
ζήμιο της αναδιάρθρωσης.
Σύμφωνα με την ιαπωνική τράπεζα 
Nomura, μια ελληνική αναδιάρθρωση 
θα κόστιζε συνολικά 61,4 δισ. δολάρια 
(εκ των οποίων 21,4 δισ. δολ. για τις 
γαλλικές τράπεζες και 15 δισ. δολ. για 
τις γερμανικές), ενώ αν γίνει αναδιάρ-
θρωση εκτός από την Ελλάδα και στην 
Ιρλάνδία και στην Πορτογαλία, οι συνο-
λικές απώλειες σε διεθνές επίπεδο θα 
φτάσουν τα 365 δισ. δολάρια, εκ των 
οποίων 235 δισ. δολ. εντός της Ευρω-
ζώνης.
Μικρή ταμειακή ανάσα, σύμφωα με το 
“ΕτΚ” που δεν λύνει το δημοσιονομικό 
πρόβλημα της χώρας αλλά απλά το με-
ταθέτει χρονικά, θα προσφέρει ακόμα 
και ένα μεγάλο κούρεμα της τιμής των 
ομολόγων της τάξης του 40%. Κι αυτό 
γιατί μια τέτοια κίνηση θα έχει σαν απο-
τέλεσμα από το συνολικό χρέος της χώ-
ρας, ύψους 340 δισ., να διαγραφεί ποσό 
136 δισ. ευρώ και συνεπώς, αν ληφθεί 
υπόψη ότι το μέσο επιτόκιο είναι 4%, 
τότε προκύπτει μείωση της δαπάνης 
του Δημοσίου για τόκους κατά 5,4 δισ. 
ευρώ.
Ομως σύμφωνα με τους αναλυτές το 
δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας 
παραμένει, ενώ ενδεχόμενο κούρεμα 

της τιμής των ομολόγων θα οδηγήσει 
στην υποδούλωσή της στους δανειστές 
μέσα από την εφαρμογή αυστηρών ρη-
τρών σε κάθε νέα έκδοση ομολόγων, 
που θα εξασφαλίζουν τον κάτοχό τους 
έναντι κάθε μελλοντικής αθέτησης πλη-
ρωμής. Αυτό σημαίνει ότι τα ομόλογα 
θα περιέχουν όρους για εμπράγματες 
εγγυήσεις και αποζημιώσεις.
Στο ερώτημα αν η αναδιάρθρωση του 
χρέους θα επιτρέψει τη χαλάρωση της 
οικονομικής πολιτικής ακόμη κι αν 
υπάρξει μια πολύ σοβαρή μείωση του 
χρέους, η απάντηση των αναλυτών εί-
ναι αρνητική, επισημαίνοντας ότι το 
πρόβλημα σε χώρες με υψηλά ελλείμ-
ματα και χρέη δεν είναι τόσο οι δαπά-
νες για τόκους και χρεολύσια αλλά το 
γεγονός ότι έχουν υψηλά πρωτογενή 
πλεονάσματα. Δηλαδή οι δημόσιες 
δαπάνες τους μετά την αφαίρεση των 
πληρωμών για την εξυπηρέτηση του 
χρέους είναι υψηλότερες από τα έσο-
δα.
Συνεπώς το κλειδί για τη δημοσιονο-
μική εξυγίανση βρίσκεται στη συνέχι-
ση της περιοριστικής δημοσιονομικής 
πολιτικής με περικοπές δαπανών και 
αυξήσεις εσόδων, έτσι ώστε να επιτευ-
χθεί πρωτογενές πλεόνασμα στον προ-
ϋπολογισμό. Σε έκθεση του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά ότι η αναγκαία δημοσιο-
νομική προσαρμογή δεν πρόκειται να 
είναι σημαντικά μικρότερη ακόμη και 
με ένα μεγάλο κούρεμα. Κι αυτό γιατί 
το πρόβλημα στις αναπτυγμένες οικο-
νομίες σήμερα είναι το μεγάλο πρωτο-
γενές έλλειμμα, όχι τα υψηλά επιτόκια 
και οι δαπάνες.

Ποιοί θα πληρωσουν τον 
«λογαριασμό»

1. Εισοδήματα
Θα υπάρξουν νέες οριζόντιες μειώσεις 
μισθών και συντάξεων, φορολογικές 
επιβαρύνσεις και απολύσεις προσωπι-
κού στο Δημόσιο, καθώς το «κούρεμα 
των ομολόγων» θα συνοδευτεί από 
ένα σκληρότερο και μακροχρόνιας 
διάρκειας μνημόνιο από την πλευρά 
της τρόικας, η οποία θα αποτελεί τον 
βασικό πιστωτή, με δεδομένο τον εξο-

Ποιες είναι οι παρενέργειες μιας αναδιάρθρωσης
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Ποιες είναι οι παρενέργειες μιας αναδιάρθρωσης
βελισμό της χώρας από τις αγορές. Πέ-
ραν αυτού το κλίμα αβεβαιότητας και 
φόβου στην αγορά για την πορεία της 
οικονομίας σε συνδυασμό με την καθί-
ζηση της κατανάλωσης θα προκαλούσε 
δραστικές περικοπές αμοιβών και κύμα 
απολύσεων, πράγμα που θα οδηγούσε 
χιλιάδες νέα νοικοκυριά στην οικονομι-
κή ανέχεια και τη φτώχεια.

2. Τράπεζες
Κατάρρευση του τραπεζικού συστή-
ματος θα φέρει μια ενδεχόμενη αναδι-
άρθρωση, τόσο από την απόπειρα των 
καταθετών να προστατεύσουν τις κα-
ταθέσεις τους με μια μαζική απόσυρση 
κεφαλαίων, όσο και από την ανυπαρξία 
πλέον χορηγήσεων, αφού οι τράπεζες 
δεν θα έχουν κεφάλαια και δεν θα αρ-
κούν τα μέτρα προστασίας της πολιτεί-
ας, όπως ο περιορισμός ή το πάγωμα 
της κίνησης κεφαλαίων ή η εγγύησή 
τους. Εκτιμάται ότι οι τράπεζες θα χά-
σουν από 7 έως 20 δισ. ευρώ ανάλογα 

με το ποσοστό «κουρέματος», κεφά-
λαια που προστίθενται στα ήδη 40 δισ. 
που έχουν αποσυρθεί από καταθέτες, 
ενώ δεν μπορεί να εκτιμηθεί η ζημιά 
από την αύξηση των επισφαλειών που 
ήδη είναι στα 25 δισ. ευρώ.

3. Ανάπτυξη
Η περιοριστική δημοσιονομική πο-
λιτική, η αδυναμία του Δημοσίου να 
χρηματοδοτήσει επενδυτικά έργα, το 
κλείσιμο της τραπεζικής στρόφιγγας, 
η άνοδος των επιτοκίων, η δυσπιστία 
και η επιφυλακτικότητα των ξένων και 
το ρευστό και ανασφαλές οικονομικό 
περιβάλλον θα ακυρώσουν οποιαδή-
ποτε επενδυτική κίνηση και θα επιφέ-
ρουν ελεύθερη και ραγδαία πτώση της 
δραστηριότητας σε όλους τους κλά-
δους της οικονομίας. Το εγχώριο πα-
ραγωγικό δυναμικό θα συρρικνώνεται 
συνεχώς και η αναδιάταξη του μοντέ-
λου ανάπτυξης θα καταστεί αδύνατη. 
Αποτέλεσμα η χώρα να βυθίζεται όλο 

και πιο βαθιά στη κινούμενη ύφεση 
της ύφεσης και το τούνελ της κρίσης να 
γίνεται μακρύτερο. Διαιώνιση του φαύ-
λου κύκλου ύφεσης και προσαρμογής.

4. Δανεισμός
Λόγω της αναδιάρθρωσης του χρέους 
θα πληγεί ανεπανόρθωτα η πιστολη-
πτική ικανότητα και η εικόνα της χώρας 
στην Eυρωζώνη και στις διεθνείς αγο-
ρές με αποτέλεσμα να καταστεί απαγο-
ρευτική οποιαδήποτε προσφυγή στις 
διεθνείς αγορές για δανεισμό. Το κακό 
προηγούμενο θα διατηρήσει και θα 
εντείνει τις επιφυλάξεις των αγορών για 
την εξυπηρέτηση του χρέους, θα τρο-
φοδοτεί κερδοσκοπικά παιχνίδια και θα 
κρατά σε απαγορευτικά επίπεδα το κό-
στος δανεισμού του δημοσίου από την 
ελεύθερη αγορά. Η χώρα θα βρίσκεται 
σε μόνιμη αδυναμία να χρηματοδοτή-
σει τις τρέχουσες ανάγκες της και θα 
αναπαράγεται το αδιέξοδο σε φαύλο 
κύκλο υπερχρέωσης και κρίσης.

ΠΗΓΗ: Ημερησία

Η ελβετική κυβέρνηση θα φορο-
λογήσει τις καταθέσεις Ευρωπαίων 
μη μόνιμων κατοίκων της χώρας, 
χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει τα 
ονόματά τους.
Οι καταθέσεις αυτές υπολογίζεται 
ότι ξεπερνούν τα 700 δισ. ευρώ και 
αποτελούν το 11% του ΑΕΠ της Ελ-
βετίας.

Η απόφαση της κυβέρνησης είναι 
στο πλαίσιο της συμφωνίας που 
έκανε το 2005 με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Όπως αναφέρει «Το Βήμα», ελβετι-
κές πήγες διευκρινίζουν ότι τα ονό-
ματα και τα ποσά των καταθέσεων 
των Ευρωπαίων θα εξακολουθή-
σουν να μένουν μυστικά, αλλά θα 
φορολογούνται με ευθύνη της ελ-

Θα φορολογούνται οι καταθέσεις στην Ελβετία 
βετικής τράπεζας και, πάντοτε ανω-
νύμως, θα αποδίδονται στην χώρα 
καταγωγής του καταθέτη.

Προηγουμένως, θα πρέπει να υπο-
γραφεί συμφωνία με την κυβέρνη-
ση της χώρας του. Οι Ευρωπαίοι κα-
ταθέτες θα πληρώσουν έναν «φόρο 
βάσης» για το ποσό των καταθέσε-
ων τους -όχι μεγαλύτερο του 20% 
της αξίας τους- και ετήσιο φόρο για 
τα κέρδη από των κάθε είδους τρα-
πεζικών καταθέσεων τους. Τα ποσά 
θα συγκεντρώνονται στην διεύ-
θυνση Φορολογίας της Ελβετίας η 
οποία, ανώνυμα, θα τα στέλνει στην 
χώρα του καταθέτη.

Μέσα στο καλοκαίρι θα υπογρα-
φούν οι σχετικές συμφωνίες με την 
Βρετανία και την Γερμανία, οι πολί-

τες των οποίων πιστεύεται ότι έχουν 
καταθέσεις 95 δισ. και 315 δισ. δο-
λαρίων αντίστοιχα σε ελβετικές 
τράπεζες. Θα ακολουθήσουν συμ-
φωνίες με την Ιταλία και την Γαλλία, 
σύμφωνα με τις ελβετικές πηγές. Οι 
ίδιες πηγές αναφέρουν ενδεικτικά 
ότι η Γερμανία θα εισπράξει περί τα 
50 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο.   
 
Ελβετικές πηγές υπολογίζουν ότι οι 
«μυστικές και μη φορολογούμενες» 
καταθέσεις Ελλήνων σε ελβετικές 
τράπεζες φθάνουν τα 30 δισ. δολά-
ρια. Αν, όπως πιστεύουν, υπάρξει 
συμφωνία με την ελληνική κυβέρ-
νηση με όρους ανάλογους εκείνων 
που συμφωνήθηκαν με την Βρετα-
νία, η φορολόγηση των ελληνικών 
καταθέσεων θα αποδώσει περί τα 
δύο δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ online

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 119 • 2 Mαϊου 2011 • σελίδα 6 •  

Φορολογικά | Οικονομικά


