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Φορολογικά | Οικονομικά

Οποίος συνάδελφος έχει 
κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 
Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 
Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

Έναρξη προγράμματος ΕΣΠΑ ύψους 30 εκατ. 
ευρώ για νέες και καινοτομικές επιχειρήσεις

Τριάντα εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος 

«Νέα -Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» που αφορά επιχειρηματικά σχέ-

δια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, 

που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώ-

κουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες 

από τις παρακάτω μορφές: 

• την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών 

• την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους 

• τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής 

υπηρεσιών που χρησιμοποιούν 

Από το πρόγραμμα, ενισχύονται κατά 50% έργα προϋπολογισμού ύψους 

επένδυσης από 30.000 έως 300.000 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης ή 

από 20.000 έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριο-

ποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους. 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό 

τόπο www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis από τις 15.07.2011, 

μέχρι τις 30.09.2011. 

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα www.startupgreece.gov.gr, στην κατηγορία «Χρηματοδοτή-

σεις». 

-Ενταξη των ΟΤΑ στην Ενιαία Αρχή Πλη-
ρωμών

- Αρ. πρωτ.: Δ16 1067094 ΕΞ 9.5.2011 
Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσι-
κών Προσώπων οικ. έτους 2011 

- ΠΟΛ.1092/27.4.2011 
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 
παρ. 1 του Ν. 2523/97 σε βάρος αγροτών 
του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 
του Ν. 2859/2000 

- Αυξάνεται η παρακράτηση στους μι-
σθούς από τον Ιούλιο

- Κλείνουν 213 εφορίες, υπερ-ΔΟΥ για 
τους 1.000 πλουσιότερους 
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις συγχω-
νεύσεις και τις νέες έδρες των εφοριών

- Ιδρυση εξπρές για κάθε μορφής εταιρεία 
με μικρότερο κόστος

- Υπηρεσία μιας στάσης τα ΚΕΠ για τη σύ-
σταση ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων 
εταιρειών



 
    
 

 ΠΟΛ.1120/23-05-2011
Παράταση προθεσμίας υποβολής 
των εκκαθαριστικών δηλώσεων 
Φ.Π.Α. έτους 2010 για υποκειμέ-
νους οι οποίοι κατά τη λήξη της δι-
αχειριστικής περιόδου τηρούσαν 
βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., 
καθώς και το Δημόσιο.

 ΠΟΛ.1119/24-05-2011
1. Έλεγχος αποδείξεων (κωδ.049). 
2. Προσκόμιση απλής εξουσιο-
δότησης για την παραλαβή του 
κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε 
περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρό-
σωπης παρουσίας. 

 ΠΟΛ.1118/18-05-2011
Περί της εκτέλεσης από το Δη-
μόσιο της αριθμ. 2144/2009 
Απόφασης του ΣτΕ, η οποία ακυ-
ρώνει ορισμένες διατάξεις της 
αριθμ. 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./26-
11-2003 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οι-
κονομικών, Δημόσιας Τάξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυ-
πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Απόφαση 132480/16-05-2011 
Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της αριθμ. 292313/2622/ 03-07-
09 (ΦΕΚ 1391/13.7.09 τ.Β') κοινής 
υπουργικής απόφασης που αφο-
ρά στον καθορισμό διαδικασίας 
υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης 
μεταποίησης και εμπορίας γεωρ-
γικών προϊόντων σε προγράμ-
ματα ενίσχυσης για την περίοδο 
2007-2013 καθώς και της διαδικα-
σίας καταβολής των ενισχύσεων 
στους δικαιούχους.
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Πηγή: Express.gr

Με την πληρωμή μισθοδοσίας Ιου-

νίου, η Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) 

ξεκίνησε την καταβολή αμοιβών 

για 26 «Καλλικρατικούς» Δήμους 

(2872 αμειβόμενοι), εγκαινιάζοντας 

τις καταβολές στους ΟΤΑ. Πρόκει-

ται για σημαντικό ορόσημο καθώς 

ενσωματώνει φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με οικονομική και 

διοικητική αυτοτέλεια.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζε-

ται η ένταξη φορέων στην διαδι-

κασία καταβολής μισθοδοσίας της 

ΕΑΠ. Ήδη το μεγαλύτερο μέρος 

των αμειβομένων της Κεντρικής 

Κυβέρνησης (79% των περίπου 

580.000 αμειβομένων), έχουν με 

επιτυχία ενταχθεί στην διαδικασία. 

Συγκεκριμένα, αμείβονται 299.420 

άτομα για λογαριασμό της Κεντρι-

κής Κυβέρνησης (πλην Δασκάλων 

– Καθηγητών), 106.823 για λογα-

ριασμό Νοσοκομείων, 99.106 για 

λογαριασμό της Εκπαίδευσης όλων 

των βαθμίδων, 2872 για λογαρια-

σμό Δήμων και 707 για λογαριασμό 

ΝΠΔΔ.

Η πρόοδος πιστοποίησης εκκαθα-

ριστών, αποστολής ορθών στοι-

χείων από τους εκκαθαριστές στην 

ΕΑΠ, καθώς και ένταξης αμειβομέ-

νων στην διαδικασία καταβολής 

μισθοδοσίας, παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα 1.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας 

Ενταξη των ΟΤΑ στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών

της ΕΑΠ, (δείτε διάγραμμα 2), ακο-

λουθεί την προγραμματισμένη πο-

ρεία. Συγκεκριμένα, η αύξηση του 

αριθμού των Χρηματικών Ενταλμά-

των (που χρησιμοποιούνται για την 

πληρωμή υπερωριών και πρόσθε-

των αμοιβών) είναι εκθετική (συνο-

λικός αριθμός: 2172), οι ενταγμένοι 

εκκαθαριστές έφτασαν στους 483 

και τα συνολικά αρχεία που επεξερ-

γάστηκε η ΕΑΠ τα 3908.

Ο συνολικός αριθμός των αμειβο-

μένων έφτασε τους 467.421 ή το 

61% των απογεγραμμένων υπαλ-

λήλων της Γενικής Κυβέρνησης (η 

Γενική κυβέρνηση περιλαμβάνει τα 

Υπουργεία, τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου όπως νοσοκο-

μεία, πανεπιστήμια και φορείς κοι-

νωνικής ασφάλισης και την τοπική 

αυτοδιοίκηση Α'Α και Β'Α βαθμού).

Η ΕΑΠ είναι οργανική μονάδα του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

και υποστηρίζεται από την Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συ-

στημάτων του Υπουργείου Οικο-

νομικών. Είναι υπεύθυνη για την 

καταβολή των παντός είδους αμοι-

βών του στενού Δημοσίου αλλά και 

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου. Στόχος της είναι η καλύτε-

ρη και γρηγορότερη διεκπεραίωση 

αλλά και ο εξορθολογισμός της δι-

αδικασίας καταβολής των αμοιβών, 

καθώς και η διευκόλυνση των ελέγ-

χων στα καταβαλλόμενα ποσά.

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15375
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15374
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15373
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15372


 
    
 

Η επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. 
2011 στους δικαιούχους θα γίνεται ως 
εξής:

1. Στους φορολογούμενους που μετά 
την εκκαθάριση των φορολογικών 
δηλώσεών τους προκύπτει ποσό επι-
στροφής από παρακράτηση πέντε (5) 
ευρώ έως και χίλια πεντακόσια (1.500) 
ευρώ καθώς και ποσό επιστρεφόμε-
νης προκαταβολής ελεγμένης από τη 
Γ.Γ.Π.Σ. ανεξαρτήτως ύψους αυτής και 
δεν είναι οφειλέτες του Δημοσίου τότε 
η επιστροφή πραγματοποιείται μέσω 
των συμβεβλημένων Τραπεζών, σε λο-
γαριασμό που έχουν δηλώσει (ΙΒΑΝ) ή 
σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με 
βάση τον Α.Φ.Μ.. Τονίζεται ότι ο τραπε-
ζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται 
από το φορολογούμενο στο έντυπο 
της φορολογικής δήλωσης θα πιστώ-
νεται μόνο μια φορά και η επιστροφή 
του φόρου σε όσους υποβάλουν για 
πρώτη φορά δήλωση φορολογίας ει-
σοδήματος θα γίνεται αποκλειστικά 
από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με 
βάση τον Α.Φ.Μ..

2. Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται 
επιστροφής και έχουν περιέλθει σε κα-
ταστάσεις επεξεργασίας που αποστέλ-
λει η Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ. για έλεγχο, πρέ-
πει να προσκομίσουν στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. τη φορολογική δήλωσή τους 
προεκτυπωμένη ή μη κατά περίπτω-
ση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων 
ποσών.

Όσοι από τους φορολογούμενους δεν 
προσκομίσουν τα πιο πάνω δικαιολο-
γητικά εντός 10 ημερών από την πα-
ραλαβή της κατάστασης στην οποία 
περιλαμβάνονται, τότε το αρμόδιο 
Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος τους 
διαγράφει από την κατάσταση επεξερ-
γασίας και μετά τη διαγραφή τη δια-
βιβάζει στο Γραφείο Επιστροφών, το 
οποίο μετά τους σχετικούς ελέγχους 
θα τη στέλνει στη Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επι-
στραφεί ο φόρος στους υπόλοιπους 

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 
Ε85/65/20.5.2011  Διαπιστώσεις 
από την πορεία διενέργειας επιτό-
πιων ελέγχων Κοινών Επιχειρήσε-
ων & Οικοδ/κών Έργων 

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 
Γ41/17/20.5.2011  Νέες ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες με την επι-
χειρησιακή εκμετάλλευση της 
ασφαλιστικής ιστορίας και του 
Αποσπάσματος Ατομικού Λογα-
ριασμού Ασφάλισης 

ΠΟΛ. 1121/2011 (24/05/2011) - 
Διαδικασία ηλεκτροδότησης των 
χώρων που ρυθμίζονται με το N. 
3843/2010.

Απόφ. 150527/2011 (24/05/2011) 
- Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της αριθμ. 262346/24-3-2010 διυ-
πουργικής απόφασης (Β΄ 325) για 
τα συμπληρωματικά διοικητικά 
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής 
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυ-
σης με βάση τους κανονισμούς 
(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 
1120/2009 της Επιτροπής.

Απόφ. 1259/2011 (24/05/2011) 
- Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέ-
χωση της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και 
των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Αρ.Πρωτ Ε40335/2011 
(16/05/2011) - Κοινοποίηση 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(Κ.Υ.Α.) με θέμα : «Καθορισμός 
διαδικασιών, προϋποθέσεων, τε-
χνικών λεπτομερειών &λοιπών 
θεμάτων σχετικά με τη λειτουρ-
γία των υπηρεσιών μιας στάσης 
για τη σύσταση των εταιρειών».

δικαιούχους.

Για τους πιο πάνω φορολογούμενους, 
που έχουν διαγραφεί από την κατά-
σταση επεξεργασίας, όταν προσκομί-
σουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
θα ενεργείτε ως εξής:

α) Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης 
(σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που 
έχουν προσκομισθεί) είναι σωστό, θα 
συντάσσετε ΑΦΕΚ επιστροφής και θα 
το διαβιβάζετε στο Γραφείο Επιστρο-
φών για την εξόφλησή του.

β) Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης 
είναι διαφορετικό, θα συντάσσετε το 
πιο πάνω ΑΦΕΚ και στη συνέχεια θα 
ενεργείτε εκκαθάριση τροποποιητικής 
δήλωσης η οποία υποβάλλεται βάσει 
των προσκομισθέντων δικαιολογητι-
κών και η όλη διαδικασία θα τακτοποι-
είται στη Δ.Ο.Υ..

3. Για τους φορολογούμενους που δεν 
είναι φορολογικά ενήμεροι (οφειλέτες 
κ.λπ.) το ποσό της επιστροφής τους 
στέλνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με μα-
γνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ 
από τη Γ.Γ.Π.Σ..

Η ενημέρωσή τους γίνεται με σχετική 
σημείωση στο εκκαθαριστικό σημείω-
μα που στέλνεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. για την 
προσκόμιση των απαραίτητων δικαι-
ολογητικών ώστε να γίνει ο σχετικός 
έλεγχος των επιστρεφομένων ποσών.

4. Οι Τράπεζες που έχουν εξουσιοδοτη-
θεί για την επιστροφή Φ.Ε. από το οικ. 
έτος 2011 θα ταυτοποιούν τον Αριθ-
μό Δελτίου Ταυτότητος ή τον Αριθμό 
Διαβατηρίου. Σε περίπτωση που δεν 
συμφωνεί ο Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή 
ο Αρ. Διαβατηρίου ο φορολογούμενος 
θα έρχεται στη Δ.Ο.Υ. για τη μεταβολή 
των παραπάνω στοιχείων και θα του 
χορηγείται άμεσα η "Βεβαίωση Με-
ταβολής Ατομικών Στοιχείων" για την 
επιστροφή του από την Τράπεζα.

Αρ. πρωτ.: Δ16 1067094 ΕΞ 9.5.2011 

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων οικ. έτους 2011 

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 122 • 26 Μαϊου 2011 • σελίδα 3 •  

Φορολογικά | Οικονομικά

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15368
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15369
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15377
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15381
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15380
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15357


Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από ερώτη-
μα της Υπηρεσίας μας που αφορούσε 
συγκεκριμένο φορολογούμενο, εκδό-
θηκε σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 
που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό 
Οικονομίας και Οικονομικών (υπ’ αριθ. 
430/2010, Α’ Τμ. Ν.Σ.Κ.), με την οποία έγι-
ναν δεκτά τα ακόλουθα : 
    
H επιστροφή Φ.Π.Α. εισροών σε αγρότη 
του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 
του Ν. 2859/2000, με βάση εικονικά φο-
ρολογικά στοιχεία π.χ. λόγω της εικονικό-
τητας των σχετικών συναλλαγών (κατά 
την εκ μέρους του αγορά αγαθών ή λήψη 
υπηρεσιών), υπάγεται στο πεδίο εφαρμο-

ΠΟΛ.1092/27.4.2011 
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2523/97 σε βάρος 

αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000 

γής των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 
1 του Ν. 2523/1997, διότι αποτελεί προϊ-
όν εξαπατήσεως της φορολογικής αρχής 
από τον εισπράττοντα τον επιστρεφόμε-
νο φόρο και, κατά συνέπεια, επιβάλλεται 
η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς σε 
βάρος του από την αρμόδια φορολογι-
κή αρχή. Και τούτο, διότι, η δόλια συμ-
μετοχή του αγρότη στις προαναφερθεί-
σες εικονικές συναλλαγές συγκροτεί το, 
περιγραφόμενο στο ως άνω άρθρο 18 
παρ. 1 του Ν. 2523/1997, αδίκημα δεδο-
μένου ότι, η ως άνω ποινική διάταξη δεν 
κάνει διάκριση και δεν εξαιρεί, από την 
εφαρμογή της, τους φορολογούμενους 
οι οποίοι υπάγονται σε ειδικό καθεστώς 

Φ.Π.Α., ούτε αξιώνει, για το αξιόποινο της 
επιστροφής του φόρου εισροών, να έχει 
προηγηθεί και η καταβολή φόρου στη 
Δ.Ο.Υ. εκ μέρους των φορολογουμένων. 
Άλλωστε, η αναφερόμενη στο εν λόγω 
άρθρο προϋπόθεση εφαρμογής του, δη-
λαδή, η πρόθεση του φορολογούμενου 
να αποφύγει την πληρωμή του φόρου, 
περιορίζεται μόνον, στις περιπτώσεις, 
στις οποίες τίθεται ζήτημα πληρωμής 
(αποδόσεως) του φόρου, δηλαδή, στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν αποδόθηκε 
ή αποδόθηκε ανακριβώς ο φόρος (εκρο-
ών) ή συμψηφίστηκε αυτός και, όχι, στις 
περιπτώσεις που ο φόρος επιστράφηκε 
στο φερόμενο ως δικαιούχο.   
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Με την επάνοδο των επικεφαλής της 
τρόικας στην Αθήνα, το υπουργείο Οι-
κονομικών άρχισε να σχηματοποιεί τα 
νέα φορολογικά μέτρα. Η μετάταξη των 
προϊόντων και υπηρεσιών από τον χα-
μηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% στον υψηλό 
23%, η μείωση του αφορολογήτου ορί-
ου των 12.000 ευρώ, η περικοπή των φο-
ροαπαλλαγών αλλά και ο ειδικός φόρος 
στα αναψυκτικά αποτελούν πεδίο έντο-
νου προβληματισμού του οικονομικού 
επιτελείου, το οποίο φαίνεται να εξετάζει 
τώρα πιο «λάιτ» σενάρια, ώστε να μην 
πληγεί ακόμη περισσότερο η οικονομία.

Συμφωνία 

Ο γενικός γραμματέας Φορολογικών και 
Τελωνειακών Θεμάτων του υπουργείου 
Οικονομικών Γ. Καπελέρης, σε συνέντευ-
ξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash, 
ξεκαθάρισε ότι τα τρόφιμα θα παραμεί-
νουν στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% 
και αυτό που συζητείται με την τρόικα 
είναι η αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 
23% στα σερβιριζόμενα αγαθά σε εστι-
ατόρια, ταβέρνες, καφενεία, καφετέριες, 
ψητοπωλεία κ.λπ. Η μόνη σκέψη, τόνισε 
χαρακτηριστικά, η οποία συζητείται και 
τίθεται από την τρόικα είναι να μεταταγεί 

ο κλάδος της εστίασης και των εστιατο-
ρίων στον υψηλό συντελεστή και αυτό 
από το φθινόπωρο, προκειμένου να μην 
υπάρχει πρόβλημα στις τουριστικές πε-
ριοχές. 

Αφορολόγητο 

Για τη μείωση του αφορολογήτου ορί-
ου που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονο-
μικών, ο κ. Καπελέρης ανέφερε ότι θα 
εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι. Οπως είπε 
«είμαστε από τις λίγες χώρες που εφαρ-
μόζουν οριζόντια το αφορολόγητο, οι 8 
στις 34 χώρες και από αυτές η Ελλάδα 
διατηρεί το υψηλότερο αφορολόγητο 
όριο» προσθέτοντας ότι «από τα 98 δι-
σεκατομμύρια ευρώ που δηλώθηκαν 
το 2009 ως δηλωθέν εισόδημα τα 68 
δισ. ευρώ δεν φορολογήθηκαν καθόλου 
λόγω του αφορολογήτου ορίου και άλ-
λων απαλλαγών και μόνο τα 30 δισεκα-
τομμύρια φορολογήθηκαν». 

Το αφορολόγητο όριο «πρέπει να το 
ξαναδούμε προσεκτικά και στη σωστή 
κατεύθυνση» σημείωσε ο κ. Καπελέρης 
υπενθυμίζοντας ότι «και σήμερα μπορεί 
να λέμε ότι το αφορολόγητο είναι στις 
12.000 ευρώ αλλά στην ουσία είναι στις 

6.000 ευρώ γατί το υπόλοιπο θα πρέπει 
να κατοχυρωθεί με αποδείξεις». 
Η νέα φορολογική κλίμακα με το μειωμέ-
νο αφορολόγητο θα ισχύσει αναδρομικά 
για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 
την 1η Ιανουαρίου 2011 και αργότερα. 
Μια πρώτη πικρή γεύση των φοροεπι-
βαρύνσεων θα λάβουν οι μισθωτοί πι-
θανότατα από την 1η Ιουλίου 2011 μέσω 
της αυξημένης παρακράτησης φόρου. 
Ο φόρος που θα παρακρατείται κάθε 
μήνα στις αποδοχές τους θα υπολογίζε-
ται με τη νέα κλίμακα και το μειωμένο 
αφορολόγητο όριο που οδηγεί σε μεγα-
λύτερες κρατήσεις φόρου και επομένως 
σε ακόμη μικρότερο διαθέσιμο εισόδη-
μα. Αυτοί που θα θιγούν περισσότεροι 
είναι χαμηλόμισθοι με εισοδήματα έως 
12.000 ευρώ ετησίως, οι οποίοι σήμερα 
είναι αφορολόγητοι. 

Φοροαπαλλαγές 

Το σχέδιο για τις φοροαπαλλαγές προ-
βλέπει την περικοπή τους με εισοδημα-
τικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ για 
ορισμένες κατηγορίες όπως τα ιατρικά 
έξοδα εξετάζεται η αλλαγή του τρόπου 
υπολογισμού, δηλαδή να μην εκπίπτουν 
από το εισόδημα αλλά από το φόρο.

Αυξάνεται η παρακράτηση στους μισθούς από τον Ιούλιο



Ανατροπές στις φορολογικές συναλλαγές 
των πολιτών φέρνει το νέο μοντέλο φορο-
λογικών υπηρεσιών που θα ολοκληρωθεί 
μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Με την 
πλήρη αναδιοργάνωση και τη λειτουργία 
του νέου ΤAXIS στόχος είναι οι ΔΟΥ να μην 
έχουν καθόλου συναλλαγές με πολίτες. 
Ολοι οι εφοριακοί θα ασχολούνται με τη 
διενέργεια φορολογικών ελέγχων, την επε-
ξεργασία των δηλώσεων και τις διασταυ-
ρώσεις στοιχείων καθώς επίσης και με την 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η επιτροπή που ασχολήθηκε με την αναδι-
οργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών 
ολοκλήρωσε το έργο της και παρέδωσε 
στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών 
το πόρισμά 24 σελίδων με τις προτάσεις 
της. Στο πόρισμά της, που παρουσιάζει σή-
μερα η «ΗτΣ», η επιτροπή προτείνει:
1. Σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα θα λει-
τουργεί μία ΔΟΥ Από τις 288 ΔΟΥ που λει-
τουργούν σήμερα θα μείνουν 75 εφορίες. 
Από τις 75 εφορίες, οι 20 θα βρίσκονται 
στο νομό Αττικής, οι 6 στο νομό Θεσσαλο-
νίκης και οι 49 ΔΟΥ στην υπόλοιπη χώρα. 
Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσα-
λονίκης η κατανομή των ΔΟΥ έγινε κυρίως 
με γεωγραφικά κριτήρια (γειτνίαση δήμων 
και περιοχών), χωρίς να ληφθεί υπόψη η 
πραγματική δυνατότητα της νέας ΔΟΥ 
όσον αφορά την υπάρχουσα κτιριακή υπο-
δομή, με εξαίρεση τις ΔΟΥ όπου το κτίριο 
ανήκει στο Δημόσιο.
2. Για το νομό Αττικής προτείνεται:
Η δημιουργία μιας ΔΟΥ που θα περιλαμ-
βάνει τους 1.000 μεγαλύτερους φορολο-
γούμενους της χώρας, ανεξαρτήτως νομι-
κής μορφής.
Η κατάργηση των τριών ΔΟΥ Ανωνύμων 
Εταιρειών (ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΒΕ Αθηνών 
και ΦΑΕ Πειραιώς) και η διάσπαση των 
φορολογουμένων στις ΔΟΥ στις οποίες 
εδρεύουν οι εταιρείες τους.
Η διατήρηση της ΔΟΥ Πλοίων, στην οποία 
θα πρέπει να μεταφερθούν όλα τα πλοία 
της Αττικής που σήμερα παρακολουθού-
νται από άλλες ΔΟΥ, όπως Λαυρίου και 
Ελευσίνας.
Η διατήρηση της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτε-
ρικού, η οποία θα έχει στην αρμοδιότητά 
της την φορολογία των εισοδημάτων που 
αποκτώνται στην Ελλάδα από φυσικά πρό-
σωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή. Στη 
ΔΟΥ προτείνεται να μεταφερθούν όλες 
ή κάποιες από τις off shore εταιρείες που 
σήμερα παρακολουθούνται από τις ΔΟΥ 
ΦΑΕΕ Αθηνών και ΦΑΕ Πειραιά, αν τελικά 

επιλεγεί η κατάργηση των ΔΟΥ Ανωνύμων 
Εταιρειών.
3. Για το νομό Θεσσαλονίκης, προτείνεται 
η κατάργηση της ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και η 
διασπορά των εταιρειών στις ΔΟΥ που θα 
δημιουργηθούν.
4. Οι ΔΟΥ στους νομούς Αττικής και Θεσ-
σαλονίκης προτείνεται να φέρουν τις 
ονομασίες «1η ΔΟΥ Αττικής», «2η ΔΟΥ Ατ-
τικής» κ.ο.κ. και αντιστοίχως «1η ΔΟΥ Θεσ-
σαλονίκης» κ.λπ.
5. Η συνένωση θα αφορά και στις νησιωτι-
κές περιοχές, δεδομένου ότι οι αρμοδιότη-
τες που θα παραμείνουν κατά το μεταβατι-
κό στάδιο θα μεταφερθούν στα αντίστοιχα 
ΚΕΠ των δήμων που λειτουργούν ήδη.
6. Διαδικασίες φορολογικού περιεχομένου 
που διεκπεραιώνονται σήμερα και από τα 
ΚΕΠ θα πάψουν να διεκπεραιώνονται από 
τις ΔΟΥ Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι 
θα απευθύνονται αποκλειστικά στα ΚΕΠ 
για:
Εκδοση βεβαίωσης φορολογικής ενημε-
ρότητας.
Εκδοση αντιγράφου εκκαθαριστικού ση-
μειώματος φόρου εισοδήματος.
Εκδοση αντιγράφου δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3 και αντιγράφου δή-
λωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.
Επανεκτύπωση βεβαιώσεων απόδοσης 
ΑΦΜ φυσικού προσώπου, έναρξης ή δια-
κοπής εργασιών φυσικού προσώπου και 
αλλαγής στοιχείων διεύθυνσης φυσικού 
προσώπου μη επιτηδευματία.
Αίτηση πιστοποίησης στο ΤΑΧΙSNET για χο-
ρήγηση κωδικών.
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος (εντύπων Ε1, Ε2 και 
Ε3), δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), 
οριστικών δηλώσεων φόρου απόδοσης 
μισθωτών υπηρεσιών και του δεύτερου 
αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συ-
ντάξεων και εμπρόθεσμων αρχικών ανα-
κεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών 
παραδόσεων και αποκτήσεων.
Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορει-
νών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά 
εισοδήματα.
Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέ-
κνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμη-
λά εισοδήματα.
7. Θα απομακρυνθούν εντελώς από τις 
εφορίες:
Εργασίες του Μητρώου, λόγω ανάληψης 
των διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων 
από την υπηρεσία μίας στάσης του ΓΕΜΗ.
Πληρωμές λόγω της λειτουργίας και ανά-

πτυξης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
Ολες οι διαδικασίες που εκτελούνται σή-
μερα από τις ΔΟΥ και αφορούν υποβολή 
δηλώσεων, έκδοση βεβαιώσεων και πι-
στοποιητικών θα απομακρυνθούν σύντο-
μα από αυτές, αφού θα παρέχονται μέσω 
διαδικτυακών εφαρμογών. Ακόμη και τα 
παράβολα θα διατίθενται ηλεκτρονικά, 
ενώ η πληρωμή όλων των βεβαιωμένων 
οφειλών προς το Δημόσιο θα γίνεται μέσω 
τραπεζών.
Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητι-
κών από τις ΔΟΥ, όπου προβλέπεται και 
μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται υποχρεω-
τικά από αυτές.
Η «βιομηχανία» έκδοσης πιστοποιητικών, 
μέσω της ελεγχόμενης πρόσβασης των 
φορέων που ζητούν τα δικαιολογητικά 
(συμβολαιογράφων, τραπεζών, ταμείων 
κ.λπ.) σε βάσεις δεδομένων, στις οποίες 
υπάρχουν τα στοιχεία, όπως για παράδειγ-
μα η ηλεκτρονική φορολογική ενημερότη-
τα.
Στο κυνήγι οφειλετών και είσπραξης φό-
ρων
Ολοι οι υπάλληλοι των σημερινών ΔΟΥ 
που συγχωνεύονται ή απορροφώνται θα 
μεταφερθούν στις ΔΟΥ των πρωτευουσών 
των νομών. Ειδικά στους νομούς Αττικής 
και Θεσσαλονίκης, οι υπάλληλοι των ση-
μερινών ΔΟΥ θα μεταφερθούν στις ΔΟΥ 
που θα παραμείνουν ή θα δημιουργηθούν, 
καθώς και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σε νέες 
οργανικές θέσεις.
Σύμφωνα με το πόρισμα, περισσότεροι 
από 2.000 υπάλληλοι των σημερινών ΔΟΥ 
θα ενισχύσουν τα Τμήματα Ελέγχου και 
Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων. Ολοι 
οι εφοριακοί θα θεωρούνται εν δυνάμει 
ελεγκτές και θα επικεντρωθούν στη διε-
νέργεια φορολογικών ελέγχων, την επε-
ξεργασία των δηλώσεων και τις διασταυ-
ρώσεις στοιχείων καθώς επίσης και στην 
εφαρμογή των διαδικασιών αναγκαστικής 
είσπραξης εσόδων, στις περιπτώσεις των 
οφειλετών που δεν καταβάλλουν εμπρό-
θεσμα τους φόρους.
3 επίπεδα για το φορολογικό έλεγχο
1. Ελεγχος σε επίπεδο ΔΟΥ.
2. Ελεγχος σε επίπεδο Διαπεριφερειακών 
Ελεγκτικών Κέντρων (ΔΕΚ) προς το παρόν 
και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της ανα-
βαθμισμένης ΔΟΥ.
3. Ελεγχος στις χίλιες μεγαλύτερες επιχει-
ρήσεις της χώρας από το Τμήμα Ελέγχου 
της ΔΟΥ των 1.000 μεγαλυτέρων φορολο-
γουμένων της χώρας.

Κλείνουν 213 εφορίες, υπερ-ΔΟΥ για τους 1.000 πλουσιότερους 
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις συγχωνεύσεις και τις νέες έδρες των εφοριών
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Με πολύ μικρότερο κόστος (από 
50% - 70%) και διαδικασίες - εξπρές, 
αφού μέχρι τώρα χρειαζόταν περί-
που 4πλάσιος χρόνος, μπορούν να 
συστήνονται πλέον στη χώρα μας 
ΕΠΕ (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύ-
νης), ΑΕ (Ανώνυμες Εταιρείες) και δι-
άφορες ΟΕ (Ομόρρυθμες Εταιρείες), 
χάρη στις σχετικές υπηρεσίες που 
προσφέρουν 2.000 πιστοποιημένοι 
συμβολαιογράφοι, αλλά και τα Επι-
μελητήρια (για τις Ετερόρρυθμες 
Εταιρείες και κάποιες ΟΕ). 
Μέχρι τις αρχές Απριλίου η Ελλάδα 
βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις 
ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες 
όσον αφορά τον χρόνο αλλά και το 
κόστος που χρειαζόταν για τη σύ-
σταση ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. Τον τελευταίο 
ενάμιση όμως μήνα έχουν συσταθεί 
με ταχύτητα και πολύ μικρότερο κό-
στος 500 εταιρείες, από τις οποίες 
120 ΑΕ και ΕΠΕ με τη συνδρομή συμ-
βολαιογράφων και 380 ΟΕ και ΕΕ με 
τη συνδρομή Επιμελητηρίων, μέσα 
από το σύστημα της «υπηρεσίας μίας 
στάσης». 
Μάλιστα για το νέο σύστημα εκδη-
λώθηκε ενδιαφέρον και από άλλες 

χώρες, σχολιάστηκε πολύ θετικά σε 
διεθνές συνέδριο που πραγματοποι-
ήθηκε το περασμένο Σαββατοκύρια-
κο στην Κέρκυρα, ενώ θα παρουσια-
στεί και στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο 
συμβολαιογράφων στις 28 Ιουνίου 
στις Βρυξέλλες. 

ΕΠΕ σε 10 ημέρες 
Σύμφωνα με στοιχεία που γνωστο-
ποίησαν σε χθεσινή συνέντευξη Τύ-
που ο πρόεδρος της Συντονιστικής 
Επιτροπής των συμβολαιογραφικών 
συλλόγων της χώρας, Κ. Βλαχάκης, 
και η γ. γραμματέας του συμβολαιο-
γραφικού συλλόγου Αθηναίων - Πει-
ραιώς - Αιγαίου - Δωδεκανήσου Φ. 
Τριγάζη, για τη σύσταση ΕΠΕ (με το 
χαμηλότερο κεφάλαιο 4.500 ευρώ), 
με το προηγούμενο σύστημα χρειά-
ζονταν περίπου 38 ημέρες και 1.695 
ευρώ. 

Τώρα αν οι ιδρυτές της εταιρείας είναι 
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμε-
ροι, η εταιρεία τους θα αποκτήσει νο-
μική προσωπικότητα (μέσω της συμ-
βολαιογραφικής οδού) και θα πάρει 
ΑΦΜ για να αρχίσει την οικονομική 

δραστηριότητα το πολύ σε 10 μέρες, 
με κόστος περίπου 500 ευρώ (λιγότε-
ρο από το 1/3). Ο χρόνος μπορεί να 
μειωθεί σε δύο μόλις ημέρες. 

Με το νέο σύστημα, όσοι οφείλουν 
ασφαλιστικές εισφορές ή φόρους, εί-
ναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τις 
παλαιότερες οφειλές τους αν θέλουν 
να συστήσουν νέα εταιρεία, ενώ 
αποκλείεται να λειτουργήσουν εται-
ρείες-μαϊμού που δεν έχουν ελεγχθεί 
από πλευράς νομικής υπόστασης, με 
συνέπεια να ενισχύεται η ασφάλεια 
των συναλλαγών. 

Τώρα με γραπτή εντολή του ιδρυτή 
της εταιρείας προς τον συμβολαιο-
γράφο, η εταιρεία αποκτά ταχύτατα 
νομική προσωπικότητα με σύνταξη 
καταστατικού και απόδοση αριθμού 
ΓΕΜΗ (Γενικού Εμπορικού Μητρώ-
ου). Οι συμβολαιογράφοι εκτιμούν 
ότι για το χαμηλότερο κεφάλαιο ΑΕ 
(60.000 ευρώ), ο χρόνος μειώνεται 
επίσης από περίπου 38 σε 10 μέρες 
και το κόστους από 3.500 σε 1.800 
ευρώ. 

Ιδρυση εξπρές για κάθε μορφής εταιρεία με μικρότερο κόστος

Στην πιστοποίηση των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών ως υπηρε-
σίας μίας στάσης για τη σύσταση 
ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων 
εταιριών, προχωρά το υπουργείο 
Εσωτερικών. 

Με το νόμο 3853/2010, απλοποι-
ούνται οι διαδικασίες σύστασης 
προσωπικών και κεφαλαιουχικών 
εμπορικών εταιριών και ειδικότερα 

των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων 
(κάθε μορφής), των εταιριών περι-
ορισμένης ευθύνης και των ανώνυ-
μων εταιριών. 

Επίσης, ορίζονται φυσικά πρόσωπα 
ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί-
ου ως υπηρεσίες μίας στάσης, οι 
οποίες είναι αρμόδιες για την έναρ-
ξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση 
των διαδικασιών σύστασης των 

ανωτέρω εταιριών. 

Σύμφωνα με το ν. 3853/2010, τα 
ΚΕΠ που λαμβάνουν «πιστοποίηση 
παροχής υπηρεσιών μιας στάσης» 
είναι αρμόδια για την έναρξη, διεκ-
περαίωση και ολοκλήρωση των δι-
αδικασιών σύστασης ομορρύθμων 
και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε 
μορφής), που δεν απαιτούν συμβο-
λαιογραφικό έγγραφο. 

Υπηρεσία μιας στάσης τα ΚΕΠ για τη σύσταση ομόρρυθμων 
και ετερόρρυθμων εταιρειών
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