
Εξετάζεται επιβολή φόρου 15% στις καταθέσεις 
που «έφυγαν» στο εξωτερικό

Φόρο από 10% έως 15% σε όσους έβγαλαν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό μελε-
τά το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο άρχισε ήδη μετά την άρση του τραπεζικού 
απορρήτου να συγκεντρώνει τις σχετικές λίστες από τις τράπεζες. 

Όπως αναφέρει στην εφημερίδα Τα Νέα, κορυφαίο στέλεχος του οικονομικού επιτε-
λείου: «Ζητάμε στοιχεία από το πιστωτικό σύστημα για όσους έβγαλαν σε τράπεζες 
του εξωτερικού τις καταθέσεις τους από το 2009 και μετά». 

Κατά τις ίδιες πηγές, στο τραπέζι των συζητήσεων έχει τεθεί ακόμα και το ενδεχόμε-
νο επιβολής φόρου έως και 15% επί των κεφαλαίων που αποσύρθηκαν. Σύμφωνα 
με την ίδια πρόταση, ο φόρος θα επιβληθεί σε μεγαλοκαταθέτες που έβγαλαν στο 
εξωτερικό κεφάλαια πάνω από 150.000 ευρώ και οι οποίοι είτε δεν δήλωσαν τους 
τόκους που εισέπραξαν, είτε δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση των 
χρημάτων τους. 

Αν η πρόταση υλοποιηθεί τελικά, θα σημάνει ότι κάποιος που έβγαλε στο εξωτερικό 
κεφάλαια ύψους 300.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει φόρο έως και 45.000 ευρώ. 

Εναλλακτικά, θα ελεγχθεί εξονυχιστικά και θα πληρώσει φόρους, πρόστιμα και προ-
σαυξήσεις αγνώστου ύψους αν αποδειχθεί ότι είτε οι λογαριασμοί του δεν δικαιολο-
γούνται είτε δεν έχει καταβάλει φόρους για τους τόκους που έχει εισπράξει. 

Από τις αρχές του έτους έως σήμερα εκτιμάται πως έχουν φύγει στο εξωτερικό κατα-
θέσεις ύψους 18 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2010 οι εκροές καταθέσεων φτά-
νουν τα 47 δισ. ευρώ, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα. 
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Οποίος συνάδελφος έχει 
κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 
Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 
Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

- Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις
 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
Δημόσιο

- «Μαχαίρι» στα κλιμάκια του Δη-
μοσίου προβλέπει το ενιαίο μι-
σθολόγιο

- ΥΠΟΙΚ: Εξετάζεται η βελτίωση 
των όρων αποπληρωμής δανείων 
πυρόπληκτων επιχειρήσεων

- Ραντεβού το Σεπτέμβριο στο 
Taxisnet για το Ε9

- Νέο σύστημα για επισήμανση αλ-
κοολούχων και καπνικών ειδών.

- Στην «τσιμπίδα» της εφορίας 
όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν 
έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορί-
ας από 2008 - 2010



 
    
 

Αρ.Πρωτ 1103778/2011 
(20/07/2011) - Ρύθμιση ληξιπρό-
θεσμων χρεών.

Αρ.Πρωτ 5032406/2011 
(25/07/2011) - Χορήγηση περιό-
δου χάριτος για τα πιστοποιητικά 
καταγωγής FORM Α ΙΡΑΝ, τα οποία 
δεν έχουν εκτυπωθεί σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες τεχνικές προ-
διαγραφές.

Αρ.Πρωτ 1104867/2011 
(22/07/2011) - Υποβολή Ειδικών 
Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Α411/2011 
(25/07/2011) - Κατώτατα όρια 
μισθών και ημερομισθίων από 
1/7/2011 έως 31/7/2012.

Αρ.Πρωτ Γ991117/2011 
(22/07/2011) - Κατάργηση της δι-
αδικασίας επανέκδοσης Αποσπά-
σματος Ατομικού Λογαριασμού 
Ασφάλισης σε περίπτωση απώλει-
ας, περιόδων 2002-2009.

Οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν 

στη ρύθμιση του Οκτωβρίου του 

2010, χωρίς να χρειαστεί να κατα-

βάλουν αναδρομικά όλες τις δόσεις 

από τις 29 Oκτωβρίου 2010 που 

έληξε κανονικά η προθεσμία υπα-

γωγής στη ρύθμιση. 

Θα καταβάλουν μια μόνο δόση 

κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης και το υπόλοιπο ποσό της 

οφειλής μπορούν να το εξοφλή-

σουν μέχρι και 36 μηνιαίες δόσεις. 

Ο γενικός γραμματέας Φορολογι-

κών και Τελωνειακών Θεμάτων Γ. 

Καπελέρης με εγκύκλιο ζητάει από 

τις εφορίες να επικοινωνήσουν άμε-

σα τηλεφωνικά ή με κάθε άλλο πρό-

σφορο τρόπο, με τους οφειλέτες 

του Δημοσίου και να τους ενημερώ-

σουν για τις δυνατότητες που τους 

παρέχει η βελτιωμένη ρύθμιση. 

Με τις αλλαγές που επήλθαν στην 

ρύθμιση: 

1. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγω-

γής σε αυτή με την καταβολή μίας 

Η νέα λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων
Πόρισμα της Διαρκούς Επιτροπής Κρίσε-
ως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμά-
των για την υπαγωγή εργασιών, ειδικο-
τήτων ή χώρων εργασίας στα Βαρέα και 
Ανθυγιεινά επαγγέματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή 
άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγ-
γελμάτων - Ενδεικτική Λίστα

μόνο δόσης, κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης στα προ-

γράμματα δόσεων των περιπτώσε-

ων β' - στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 

της ρύθμισης του ν.3888/2010, λαμ-

βανομένων υπόψη και των ελαχί-

στων ποσών μηνιαίων δόσεων (π.χ. 

τον Ιούλιο δυνατότητα υπαγωγής 

σε πρόγραμμα από 1 μέχρι 36 μηνι-

αίες δόσεις, τον Αύγουστο δυνατό-

τητα υπαγωγής σε πρόγραμμα από 

1 μέχρι 35 μηνιαίες δόσεις κ.ο.κ.). 

2. Θα εξακολουθήσει να παρέχε-

ται η δυνατότητα στον οφειλέτη, ο 

οποίος για οποιοδήποτε λόγο απω-

λέσει τη ρύθμιση, να επανενταχθεί 

για το εναπομείναν ποσό στα προ-

γράμματα αυτής, κατά τα ανωτέρω 

οριζόμενα. 

3. Στον οφειλέτη που είναι συνεπής 

στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδει-

κτικό ενημερότητας των οφειλών 

του προς το Δημόσιο, εφόσον συ-

ντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέ-

σεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990, 

όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα ορι-

ζόμενα στην Α.Υ.Ο. 1109793/6134-

11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 

(ΦΕΚ 2134, τ.Β?), όπως ισχύει. 

Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις
 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Πηγή: www.imerisia.gr

ΠΟΛ. 1155/2011 (21/07/2011) - Το 
αλλοδαπό προσωπικό των εγκατε-
στημένων στη χώρα μας με βάση 
τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 αλ-
λοδαπών εμποροβιομηχανικών 
εταιριών, φορολογείται μόνο για 
το εισόδημα που προκύπτει στην 
Ελλάδα.
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Μαχαίρι στα μισθολογικά κλιμάκια 
και αυστηρές προϋποθέσεις για τη 
βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων 
υπαλλήλων προβλέπει το ενιαίο μι-
σθολόγιο, που θα παρουσιαστεί σύ-
ντομα από τα υπουργεία Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Οικονομικών. 

Τα επιτελεία των δύο υπουργείων 
δίνουν αγώνα δρόμου ώστε να ανα-
κοινώσουν έως τις αρχές Αυγούστου 
τις βασικές αρχές του ενιαίου μισθο-
λογίου, όπως αναφέρουν «Τα Νέα». 
Μία από τις αρχές αυτές είναι η καθι-
έρωση υπαλλήλων δύο ταχυτήτων, 
ανάλογα με την εκπαιδευτική κατη-
γορία στην οποία ανήκουν. 
Η διαφοροποίηση θα γίνει ανάμεσα 
στους υπαλλήλους Υποχρεωτικής 
(ΥΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (ΔΕ) και σε εκείνους της Πανε-

«Μαχαίρι» στα κλιμάκια του Δημοσίου προβλέπει 
το ενιαίο μισθολόγιο

πιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Βασική αλλαγή στην οποία προσα-
νατολίζεται η κυβέρνηση είναι να μη 
δίνεται η δυνατότητα κατάληψης θέ-
σεων ευθύνης από τους υπαλλήλους 
ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, οι οποίοι δεν 
θα μπορούν να πάρουν τον ανώ-
τερο βαθμό, ενώ απαιτείται πλέον 
μεγαλύτερος χρόνος προϋπηρεσίας 
ώστε και οι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ να 
φτάσουν στον ανώτερο βαθμό, που 
θα ανοίγει τον δρόμο για να γίνει κά-
ποιος προϊστάμενος. 
Ψαλίδι θα μπει και στα επιδόματα κα-
θώς θα διατηρηθούν μόνο το οικογε-
νειακό - οι σκέψεις είναι μάλιστα να 
δίνεται μόνο για την ύπαρξη τέκνων 
και να καταργηθεί το επίδομα γάμου 
-το επίδομα ειδικών συνθηκών απα-
σχόλησης το οποίο λαμβάνουν μόνο 

συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλή-
λων, καθώς και το επίδομα θέσης 
ευθύνης που προβλέπεται για τμη-
ματάρχες, διευθυντές και γενικούς 
διευθυντές. 
Το νέο μισθολόγιο αναμένεται να ψη-
φιστεί τον Σεπτέμβριο, αφού προη-
γουμένως τεθεί το σχέδιο σε διαβού-
λευση. Οι ρυθμίσεις του μισθολογίου 
θα έχουν άμεση εφαρμογή για τους 
νεοπροσλαμβανόμενους, ενώ θα 
υπάρξει σταδιακή προσαρμογή σε 
ορίζοντα τριετίας για όσους ήδη 
υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου. 

Στο νέο θεσμικό πλαίσιο θα υπα-
χθούν και οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, 
ενώ αντιθέτως δεν θα καταργηθούν 
τα ειδικά μισθολόγια για τα οποία θα 
προωθηθούν κάποιες μικρές τροπο-
ποιήσεις.

Πηγή: www.in.gr

Το υπουργείο Οικονομικών, προ-

κειμένου να ενισχύσει τη ρευστό-

τητα των πληττόμενων από την 

οικονομική κρίση επιχειρήσεων, 

εξετάζει σε συνεργασία με τα πι-

στωτικά ιδρύματα, τη δυνατότητα 

βελτίωσης των όρων για την απο-

πληρωμή δανείων που έλαβαν, με 

εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, 

επιχειρήσεις σε πυρόπληκτες περι-

οχές. Τα παραπάνω αναφέρονται 

σε έγγραφο του υπουργού Οικο-

νομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, το 

οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή 

μετά από ερώτηση του βουλευτή 

της ΝΔ κ. Νίκου Νικολόπουλου. 

Ο βουλευτής έχει επισημάνει στο 

υπουργείο Οικονομικών ότι λόγω 

της οικονομικής κρίσης οι επιχει-

ρήσεις σε νομούς που επλήγησαν 

από τις πυρκαγιές του 2007, αδυνα-

τούν να αποπληρώσουν τα δάνεια 

τους για τα οποία είχε οριστεί ως 

επιτόκιο, το επιτόκιο των εντόκων 

γραμματίων του ελληνικού δημο-

σίου. Αποτέλεσμα της οικονομικής 

κρίσης είναι σήμερα το επιτόκιο 

των Εντόκων Γραμματίων του Ελ-

ληνικού Δημοσίου δωδεκάμηνης 

διάρκειας τελευταίας έκδοσης να 

είναι 4,85%, έχει επισημάνει ο κ. 

Νικολόπουλος και έχει ζητήσει να 

προσαρμοστούν τα επιτόκια προς 

όφελος των πυρόπληκτων επιχει-

ρήσεων. 

ΥΠΟΙΚ: Εξετάζεται η βελτίωση των όρων αποπληρωμής 
δανείων πυρόπληκτων επιχειρήσεων

Πηγή: www.imerisia.gr
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Οι φορολογούμενοι που κατά τη 
διάρκεια του 2010 είχαν μεταβολές 
στην ακίνητη περιουσία τους ή και 
στην οικογενειακή τους κατάσταση, 
θα έχουν τη δυνατότητα να υποβά-
λουν μέσω του διαδικτύου το Ε9 από 
την 1η μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 
ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο 
του ΑΦΜ. 

Οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλή-
ρωση του εντύπου Ε9 θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς 
λάθη και παραλείψεις μπορεί να ανε-
βάσουν το «λογαριασμό» του φόρου 
ακίνητης περιουσίας. 

Υποχρέωση υποβολής του εντύπου 
Ε9 έχουν: 

Όσοι κατά το έτος 2010 απέκτησαν 
ακίνητα κατά πλήρες δικαίωμα ιδιο-
κτησίας ή κατ' επικαρπία ή ψιλή κυρι-
ότητα ή έχουν δικαίωμα οίκησης στα 
ακίνητα αυτά. 

Όσοι κατά τη διάρκεια του 2010 εί-
χαν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακί-
νητα περιουσιακά στοιχεία που είχαν 
δηλώσει με τα έντυπα Ε9 των ετών 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ή 2010 
(όσοι πώλησαν ακίνητα ή δώρισαν 
ακίνητα στα παιδιά τους ή μεταβί-
βασαν την ψιλή κυριότητα ακινήτων 
στα παιδιά τους κ.λπ.). 

Κάθε φυσικό πρόσωπο που το 2010 
είχε μεταβολές στην οικογενειακή 
του κατάσταση, όπως αυτή είχε απει-
κονισθεί στα έντυπα Ε9 των ετών 
2005, 2006, 2007,2008, 2009 ή 2010, 
ανεξαρτήτως του εάν υπήρξαν κατά 
το 2010 μεταβολές στην περιουσι-
ακή του κατάσταση. Οι μεταβολές 
στην οικογενειακή κατάσταση που 
πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, 
εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η δι-
άσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρα-

Ραντεβού το Σεπτέμβριο στο Taxisnet για το Ε9
κτηρισμού των τέκνων ως προστα-
τευομένων μελών ή ο θάνατος. 

Ερωτήματα 
Απαντήσεις στα πιο συνηθισμένα 
ερωτήματα για την ηλεκτρονική 
υποβολή του Ε9 δίνει η Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφορικών Συστημάτων. 

1. Πότε θα μπορώ να υποβάλω ηλε-
κτρονικά το Ε9; 

Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 
1/9/2011 και η προθεσμία υποβο-
λής μέσω διαδικτύου λήγει στις 
30/9/2011. 

2. Πώς υποβάλλεται το Ε9 σε περί-
πτωση γάμου; 

Σε περίπτωση γάμου ο υπόχρεος-
σύζυγος υποχρεούται να υποβάλει 
δήλωση Ε9 μόνο εφόσον η σύζυγος 
έχει εμπράγματα δικαιώματα πλή-
ρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρ-
πίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία 
έχουν αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 
προηγουμένων ετών. 

3. Πώς υποβάλλεται σε περίπτωση 
διαζυγίου; 

Σ' αυτή την περίπτωση ο υπόχρε-
ος-σύζυγος που τα προηγούμενα 
έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της 
συζύγου του στο κοινό έντυπο Ε9, 
υποχρεούται να υποβάλει δήλωση 
Ε9 και να αναγράψει στην πρώτη σε-
λίδα του εντύπου τη σύζυγο, σημειώ-
νοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις 
«σχέση με τον υπόχρεο -σύζυγος» και 
«μεταβολή σχέσης -διαγραφή -άλλη 
αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου 
δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των 
ακινήτων της συζύγου. Η σύζυγος δε 
θα υποβάλει δήλωση Ε9, εφόσον δεν 
υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των 
ακινήτων της. 

4. Πώς θα δηλωθεί ένα ημιτελές ακί-
νητο; 

Στην περίπτωση ανεγειρόμενης οι-
κοδομής που έχει ολοκληρωθεί ο 
σκελετός της, ο υπόχρεος οφείλει να 
αναγράψει όλα τα κτίσματα που ανε-
γείρονται. Σε περίπτωση που έχει γί-
νει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 
τότε αυτά (κτίσματα) αναγράφονται 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη 
σύσταση ενώ σε περίπτωση που δεν 
έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιο-
κτησίας τα κτίσματα αναγράφονται 
σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο 
και η επιφάνεια του οικοπέδου στην 
ίδια γραμμή με το ισόγειο. Στη στήλη 
10 του εντύπου Ε9 θα αναγραφεί ο 
κωδικός 99 (ημιτελές κτίσμα). 

5. Υπάρχει υποχρέωση υποβολής 
του εντύπου σε περίπτωση γάμου ή 
ενηλικίωσης των τέκνων; 

Σε περίπτωση γάμου ο υπόχρεος-
σύζυγος υποχρεούται να υποβάλει 
δήλωση Ε9 μόνο εφόσον η σύζυγος 
έχει εμπράγματα δικαιώματα πλή-
ρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρ-
πίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία 
έχουν αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 
προηγουμένων ετών. 

Σε περίπτωση τέκνων που ενηλι-
κιώνονται δεν απαιτείται δήλωση 
στοιχείων ακινήτων μόνο εξ αυτού 
του λόγου με την προϋπόθεση ότι τα 
τέκνα δεν έχουν ακίνητα ή δεν μετα-
βάλλονται τα ακίνητα που έχουν. 

6. Υπάρχει υποχρέωση υποβολής του 
εντύπου σε περίπτωση θανάτου του 
κληρονομούμενου μέσα στη χρήση; 

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρε-
ου οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος 
υποχρεούνται να υποβάλουν δήλω-
ση στοιχείων ακινήτων (Ε9), συμπλη-
ρώνοντας την ένδειξη «διαγραφή 
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Νέο σύστημα για την επισήμανση 
των αλκοολούχων ποτών και βιο-
μηχανοποιημένων καπνών σε αντι-
κατάσταση των ενσήμων ταινιών 
φορολογίας, με στόχο την αποτε-
λεσματικότερη αντιμετώπιση των 
περιπτώσεων λαθρεμπορίας και την 
αύξηση των κρατικών εσόδων ετοι-
μάζει το υπουργείο Οικονομικών. 
Για το σκοπό αυτό, αποφασίστηκε η 
αναζήτηση σύγχρονων ολοκληρω-
μένων συστημάτων σήμανσης και 
ιχνηλασιμότητας ή ψηφιακής επαλή-
θευσης. 
Με ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που υπογράφει ο γε-
νικός γραμματέας του υπουργείου 
Γ. Καπελέρης, καλούνται οι εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα αυτό να υποβάλλουν προτάσεις 
για ανάλογες τεχνολογικές λύσεις 
που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμό-
ζονται ή μπορούν να εφαρμοστούν 
στα προϊόντα καπνού και στα αλκο-
ολούχα ποτά. 

Οι προτάσεις πρέπει να είναι ολο-
κληρωμένες και να περιγράφουν με 
λεπτομέρεια τη μορφή της επισή-
μανσης, τις εν δυνάμει παρεχόμενες 
πληροφορίες για σκοπούς παρακο-
λούθησης και ελέγχου της νόμιμης 
κυκλοφορίας και φορολογίας των εν 
λόγω προϊόντων, τον τρόπο επαλή-
θευσής τους από τις αρμόδιες αρχές 
ή/και τους πολίτες, καθώς και εκτίμη-
ση του κόστους εφαρμογής. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλλουν τις προτάσεις τους στη Γενι-
κή Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ- Δ/νση 
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης μέχρι 
και την 31/8/2011, στις ακόλουθες 
διευθύνσεις: 
- Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου finexcis@otenet.gr ή 
- Στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Υπουργείο Οικονομικών 
Γενική Γραμματεία Φορολογικών και 
Τελωνειακών Θεμάτων 

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανά-
λωσης 
Καραγεώργη Σερβίας 10 
Τ.Κ: 10184, Αθήνα 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα 
αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγη-
σης από αρμοδίως ορισμένη Επιτρο-
πή, η οποία θα εξετάσει την ευχρη-
στία, το κόστος και τις προϋποθέσεις 
υλοποίησης τόσο για το Δημόσιο 
όσο και για τις επιχειρήσεις, την απο-
τελεσματικότητα σε σχέση με τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τη δυνατό-
τητα εφαρμογής των προτεινόμενων 
συστημάτων στις διάφορες κατηγο-
ρίες προϊόντων ανάλογα και με την 
προέλευση (εγχωρίως παραγόμενα, 
παραλαμβανόμενα από άλλα Κράτη 
Μέλη της Ε.Ε. ή εισαγόμενα από τρί-
τες χώρες) και την δυνατότητα προ-
σαρμογής στο υφιστάμενο πληρο-
φοριακό σύστημα των Τελωνείων. 

Νέο σύστημα για επισήμανση αλκοολούχων και καπνικών ειδών.
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Ραντεβού το Σεπτέμβριο στο Taxisnet για το Ε9
λόγω θανάτου». Στην ίδια δήλωση 
θα αναγραφούν και τα στοιχεία των 
λοιπών μελών όπως είχαν δηλωθεί 
στις δηλώσεις προηγουμένων ετών 
του αποβιώσαντος, σημειώνοντας 
«Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέ-
ση με τον υπόχρεο» και «μεταβολή 
σχέσης -διαγραφή -άλλη αιτία». Στο 
εσωτερικό του εντύπου δεν θα ανα-
γραφεί κανένα ακίνητο. 

Στοιχεία 
Σε περίπτωση θανάτου της συζύγου 
ή των προστατευόμενων μελών του 
υπόχρεου, ο υπόχρεος-σύζυγος θα 
υποβάλει έντυπο Ε9 συμπληρώνο-
ντας τα στοιχεία τους, σημειώνοντας 
«Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση 
με τον υπόχρεο» καθώς και «μεταβο-

λή σχέσης -διαγραφή -λόγω θανά-
του». Στο εσωτερικό του εντύπου δε 
θα αναγραφούν στοιχεία των ακινή-
των του θανόντος. 

Υπόχρεοι να δηλώσουν τα ακίνητα 
αυτά στη δήλωση στοιχείων ακινή-
των είναι οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι 
κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν 
έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 
31Δεκεμβρίου του προηγούμενου 
της φορολογίας έτους ή από τους εκ 
διαθήκης κληρονόμους εφόσον έχει 
δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου του προηγούμενου της 
φορολογίας έτους. 

Μεταβιβάσεις ακινήτων 
Το Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν όσοι 
το 2010 απέκτησαν ακίνητα και όσοι 

πώλησαν ακίνητα ή δώρισαν ακίνητα 
στα παιδιά τους ή μεταβίβασαν την 
ψιλή κυριότητα ακινήτων στα παιδιά 
τους κ.λπ. 

Οικογενειακή κατάσταση 
Υπόχρεοι, επίσης, είναι και όσοι το 
2010 είχαν μεταβολές στην οικο-
γενειακή τους κατάσταση, ανεξαρ-
τήτως εάν υπήρξαν κατά το 2010 
μεταβολές στην περιουσιακή τους 
κατάσταση. 

Προσοχή στα λάθη 
Οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλή-
ρωση του εντύπου Ε9 θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς 
λάθη και παραλείψεις μπορεί να ανε-
βάσουν το «λογαριασμό» του φόρου 
ακίνητης περιουσίας. 

Πηγή: www.imerisia.gr

Πηγή: www.imerisia.gr
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Eιδοποιητήρια σε κατόχους Ι.Χ. αυ-
τοκινήτων που ξέχασαν ή δεν μπό-
ρεσαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλο-
φορίας θα στέλνουν οι εφορίες, που 
ξεκινούν σαρωτικούς ελέγχους για 
παλιότερες οφειλές. Το Yπουργείο 
Οικονομικών ζητεί από τις εφορίες 
να ξεκινήσουν διασταυρώσεις των 
στοιχείων των φορολογουμένων και 
των στοιχείων της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
για την καταβολή των τελών κυκλο-
φορίας. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουρ-
γείου ο έλεγχος θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγού-
στου. Θα αφορά τις οφειλές για 2010 
αλλά εάν εντοπιστούν χρέη από το 
2008 τότε το Yπουργείο Οικονομι-
κών διευκρινίζει προς τις εφορίες ότι 
«για τα οχήματα που εμφανίζονται 
να οφείλουν τέλη κυκλοφορίας για 
το οικονομικό έτος 2008, θα ελέγξε-
τε με τις ίδιες ως άνω παραδοχές, και 
πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας 
επόμενων και προηγούμενων ετών. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε 
οφειλή στα έτη αυτά, θα πρέπει να 
ελέγξετε επιπλέον το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του οχήματος για τα συ-
γκεκριμένα έτη στα οποία συντρέχει 
οφειλή». 

Ειδοποιητήριο από την 
εφορία 

Εφόσον διαπιστωθεί οφειλή των τε-
λών κυκλοφορίας, θα πρέπει να ει-
δοποιηθούν υποχρεωτικά οι κάτοχοι 
των οχημάτων αυτών, με την απο-
στολή σχετικών προσκλήσεων προ-

κειμένου να προσκομίσουν οποιοδή-
ποτε δικαιολογητικό με το οποίο θα 
αποδεικνύεται ο λόγος για τον οποίο 
δεν οφείλονται ή έχουν καταβληθεί 
τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος. 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να 
τηρηθούν οι διατυπώσεις για την 
έγκυρη επίδοση της πρόσκλησης, 
δεδομένου ότι, μετά την ενημέρωση 
του φορολογουμένου και την παρο-
χή των απόψεών του, είναι νόμιμη 
η σύνταξη του προστίμου και η τα-
μειακή βεβαίωση των οφειλόμενων 
ποσών. 
Σε περίπτωσης συνιδιοκτησίας, για 
τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν 
πρόστιμο ευθύνονται όλοι οι συνιδι-
οκτήτες. 

Πώς θα καταβληθεί η οφειλή 

Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης 
καταβάλλεται σε έξι ίσες μηνιαίες 
δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις 
δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επό-
μενου μήνα από τη βεβαίωση της 
οφειλής και κάθε μία από τις επόμε-
νες, την τελευταία εργάσιμη για τις 
δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντί-
στοιχων μηνών που ακολουθούν. 
Αν η συνολική οφειλή που προκύπτει 
από τη βεβαίωση είναι μέχρι εκατόν 
πενήντα ευρώ, τότε καταβάλλεται 
εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσι-
μη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα 
του επόμενου μήνα από τη βεβαίω-
ση της οφειλής. 

Ποια είναι τα πρόστιμα 

• Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέ-
τες, καθώς και τα τύπου τζιπ: 
α) Για οχήματα στα οποία αναλογούν 
τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 
ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 
ευρώ. 
β) Για οχήματα στα οποία αναλογούν 
τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 
ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται στο 
ύψος των τελών κυκλοφορίας, που 
αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του 
κινητήρα του οχήματος ή τις εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα. 
γ) Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκ-
πρόθεσμης καταβολής του ειδικού 
φόρου αυτοκινήτων μεγάλου κυβι-
σμού, επιβάλλεται από την αρμόδια 
ΔΟΥ πρόστιμο που ορίζεται σε ποσο-
στό 1% επί του οφειλόμενου ειδικού 
φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης 
ή μη καταβολής του φόρου αυτού. 
δ) Στην περίπτωση που το όχημα 
απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφο-
ρίας, το πρόστιμο για την εκπρόθε-
σμη προμήθεια του ειδικού σήματος 
είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των 
τελών κυκλοφορίας που αντιστοι-
χούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα 
ή τις εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα του οχήματος, πλην της πε-
ρίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη 
είναι κατώτερα των 30 ευρώ, οπότε 
το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ. 

Για τα λοιπά οχήματα (φορτηγά και 
λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσης, επιβατικά δημόσιας χρήσης 
κ.λπ.) το πρόστιμο περιορίζεται στις 
περιπτώσεις αυτές στο ήμισυ των 
κατά περίπτωση οφειλόμενων τελών 
κυκλοφορίας. 

Στην «τσιμπίδα» της εφορίας όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν έχουν 
καταβάλει τέλη κυκλοφορίας από 2008 - 2010

Πηγή: www.express.gr


