
Παράταση δηλώσεων ΦΠΑ και δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυ-

ραγάνη, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για όλα τα υπόχρεα 

νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  της παρ.2 του άρθρου 

101 του Κ.Φ.Ε, καθώς και των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2012, 

οι οποίες λήγουν στις 30 Απριλίου 2013, παρατείνεται μέχρι και την 15η 

Μαΐου 2013. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής 

δήλωσης ΦΠΑ, θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν τη 

διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφει-

λόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχι-

στον έως την 9η Μαΐου 2013.

Περιοδ ική  Ενημερωτ ική  Έκδοση  σε  Λογ ιστ ικά  & Φοροτεχν ικά  θέματα
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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

-   Διαμαρτυρία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για 
την νέα διάκριση των τάξεων του 
λογιστή-φοροτεχνικού που προ-
βλέπεται στο
 πολυνομοσχέδιο του Υ.Ο. 

- Ο.Ε.Ε. - Νέα ανακοίνωση 
 Υποβαθμίζεται η επιστημονική 
κατάρτιση επάρκεια και επαγ-
γελματική εμπειρία του Λογιστή 
Φοροτεχνικού

- Έκδοση δελτίων αποστολής για 
την παραλαβή αγαθών προς επι-
σκευή

- Η ερμηνευτική του νόμου 
4144/2013 για τις αλλαγές στο 
εργόσημο

- Συνοπτικά  όλες οι φορολογικές 
αλλαγές με το νέο πολυνομοσχέ-
διο



 
    
 

Έκδοση δελτίων 
αποστολής για την 
παραλαβή αγαθών 

προς επισκευή
Σε απάντηση των από 25.2.2013 και 
27.3.2013 αιτήσεών σας, αναφορικά 
με το αντικείμενο του θέματός, σας 
γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης 
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, ο υπόχρεος 
απεικόνισης συναλλαγών επί ποσο-
τικής παραλαβής σε επαγγελματική 
του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο 
διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγι-
ων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο 
για αγορά, πώληση, απλή διαμεσο-
λάβηση προς πώληση, αποθήκευ-
ση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για 
επεξεργασία στην περίπτωση που 
ο αποστολέας είναι υπόχρεος απει-
κόνισης συναλλαγών ή αγρότης του 
ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την 
παραλαβή των αγαθών εκδίδεται 
άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαι-
τείται να εκδίδεται δελτίο αποστο-
λής.
2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύ-
πτει ότι, κατά την παραλαβή αγαθών 
προς επισκευή από οποιονδήποτε 
κλάδο υπόχρεων απεικόνισης συ-
ναλλαγών (π.χ. συνεργεία αυτοκι-
νήτων, επισκευαστές ηλεκτρικών ή 
ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, 
μηχανών και μηχανημάτων, ρολο-
γιών, κοσμημάτων, οπτικών ειδών 
κ.λπ.) δεν απαιτείται η έκδοση δελ-
τίου αποστολής για την παραλαβή 
των προς επισκευή αγαθών και γενι-
κά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
που δεν αναφέρεται ρητά στις προϋ-
ποθέσεις της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος, όπως στην παραλαβή αγα-
θών (π.χ. οχημάτων, ρούχων, χαλιών 
κ.λ.π.) για τον καθαρισμό αυτών
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Διαμαρτυρία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την νέα διάκριση των τάξεων 
του λογιστή-φοροτεχνικού που προβλέπεται στο

 πολυνομοσχέδιο του Υ.Ο. 

Προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων κ Νότη Μηταράκη

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και τους 
βουλευτές μέλη της Επιτροπής

Αθήνα, 26 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 024

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σχετικά με διάταξη που αναφέρεται στην υποπαράγραφο Η.2. (Τροποποίηση 
του ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998) του υπό κατάθεση πολυνομοσχεδί-
ου του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει νέα διάκριση των τάξεων 

των λογιστών φοροτεχνικών διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαξιωτική στάση 
που έχετε επιδείξει για τον κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών.

Η αποδιάρθρωση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού που επιδιώκε-
ται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καταστρέφει προσπάθειες 50 χρόνων για την 
ορθή οργάνωση του κλάδου θέτοντας τις απαραίτητες προϋποθέτεις στην κατοχή 
συγκεκριμένων προσόντων και επαγγελματικής επάρκειας οριοθετώντας δικαιώ-
ματα και υποχρεώσεις σε όσους το ασκούν .

Η οργάνωση του επαγγέλματος στηρίχθηκε στην ελευθερία πρόσβασης στο 
επάγγελμα, στην ανεμπόδιστη εξέλιξη με βάση τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώ-
ρας μας, την επαγγελματική εμπειρία και στο μη περιορισμό άσκησης του επαγ-
γέλματος στο σύνολο της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε έστω και την τελευταία στιγμή να αναλογιστείτε τις αρνητικές επι-
πτώσεις που θα έχει η νομοθετική ρύθμιση που προτείνεται, αρνητικές επιπτώσεις 
που αναστατώνουν τις οικογένειες των λογιστών φοροτεχνών, αλλά ταυτόχρονα 
και τις αρνητικές επιπτώσεις στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Σας καλούμε να ανοίξετε οργανωμένο διάλογο τόσο με την Ομοσπονδία μας όσο 
με την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ο οποί-
ος θα οδηγήσει μετά από παραγωγική παράθεση θέσεων και απόψεων στις ανα-
γκαίες τροποποιήσεις της οργάνωσης του επαγγέλματος, με στόχο την ποιοτική 
αναβάθμιση του επαγγέλματος, τη μεγιστοποίηση της συμβολής του στον πόλεμο 
κατά της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής.

Έχει καταγραφεί στα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, η συμβολή των 
Λογιστών Φοροτεχνικών στην αύξηση των δημοσίων εσόδων για τη φορολογική 
αναμόρφωση των δηλώσεων. Συμβολή που επέφερε 4,5 δις στα Δημόσια Ταμεία.

ΜΗΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Ι. Αβραάμ                                          Καμπάνης Βασίλειος



 
    
 

Ο.Ε.Ε. - Νέα ανακοίνωση 
 Υποβαθμίζεται η επιστημονική κατάρτιση επάρκεια 

και επαγγελματική εμπειρία του 
Λογιστή Φοροτεχνικού 

Γραφείο Προέδρου
Αθήνα 26 Απριλίου 2013

Προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
κ Νότη Μηταράκη
Τον Πρόεδρο της Επιτροπής
των Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
και τους βουλευτές μέλη της Επιτροπής

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α Σ

Σχετικά με διάταξη που αναφέρεται στην υποπαράγραφο Η.2. (Τροποποίηση 
του ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998) του υπό κατάθεση πολυνομοσχεδί-
ου του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει νέα διάκριση των τάξεων 

των λογιστών φοροτεχνικών διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαξιωτική στάση 
που έχετε επιδείξει για τον επιστημονικό φορέα μας το Ο.Ε.Ε.
Η αποδιάρθρωση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού που επιδιώκεται 
με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καταστρέφει προσπάθειες 50 χρόνων των Οικο-
νομολόγων για την ορθή οργάνωση του εν λόγω επαγγελματικού κλάδου θέτο-
ντας τις απαραίτητες προϋποθέτεις στην κατοχή συγκεκριμένων προσόντων και 
επαγγελματικής επάρκειας οριοθετώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις σε όσους 
το ασκούν . 
Η οργάνωση του επαγγέλματος στηρίχθηκε στην ελευθερία πρόσβασης στο 
επάγγελμα, στην ανεμπόδιστη εξέλιξη με βάση τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώ-
ρας μας, την επαγγελματική εμπειρία και στο μη περιορισμό άσκησης του επαγ-
γέλματος στο σύνολο της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε έστω και την τελευταία στιγμή να αναλογιστείτε τις αρνητικές επι-
πτώσεις που θα έχει η νομοθετική ρύθμιση που προτείνεται, αρνητικές επιπτώσεις 
που αναστατώνουν τις οικογένειες των λογιστών φοροτεχνών, αλλά ταυτόχρονα 
και τις αρνητικές επιπτώσεις στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
Σας καλούμε να ανοίξετε οργανωμένο διάλογο με την Κεντρική Διοίκηση του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ο οποίος θα οδηγήσει μετά από παρα-
γωγική παράθεση θέσεων και απόψεων στις αναγκαίες τροποποιήσεις της οργά-
νωσης του επαγγέλματος, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του επαγγέλματος, 
τη μεγιστοποίηση της συμβολής του στον πόλεμο κατά της παραοικονομίας, της 
φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής.
'Εχει καταγραφεί στα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, η συμβολή των 
Λογιστών Φοροτεχνικών στην αύξηση των δημοσίων εσόδων για τη φορολογική 
αναμόρφωση των δηλώσεων. Συμβολή που επέφερε 4,5 δις στα Δημόσια Ταμεία.

ΜΗΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Γεώργιος Κυδωνάκης

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτη-
μάτων πολιτών και των αντίστοιχων 
απαντήσεων
 - Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υπο-
βληθούν μαζί με τη δήλωση φορολο-
γίας εισοδήματος για τις εκπιπτόμενες 
δαπάνες

• ΠΟΛ.1088/23-04-2013
Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. 8913/1089/19-
2-13 (ΦΕΚ 501/Β΄/5.3.2013) σχετικά με 
τον καθορισμό νέων τελών διενέργει-
ας τεχνικών ελέγχων ανά κατηγορία 
οχήματος από τα Δημόσια ΚΤΕΟ.

• ΠΟΛ.1087/9-04-20-37
Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του 
άρθρου 20 του N.4141/13 (ΦΕΚ 81 Α) 
- Φορολογική μεταχείριση από πλευ-
ράς ΦΠΑ αγαθών τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο εκχώρησης εισαγωγικού 
δικαιώματος.

• Αρ.Πρωτ.1068816/19-04-2013
Τροποποίηση σύστασης οριζόντιας 
ιδιοκτησίας σε οικοδομή που ανεγεί-
ρεται από εργολάβο.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 26/2013 (23/04/2013)
Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του 
Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με το χειρισμό των δι-
καστικών υποθέσεων του τ.ΕΤΕΑΜ.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 25/2013 (24/04/2013) 
Αποδοχή από τις δημόσιες υπηρεσί-
ες εγγράφων που συνοδεύονται με 
υπεύθυνη δήλωση, όπως τα πρωτό-
τυπα και διαδικασία απόδειξης γεγο-
νότων ή στοιχείων.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 27/2013 
(23/04/2013) 
1. Εφαρμογή των διατάξεων της 
διαδοχικής ασφάλισης σε σχέση 
με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης 
και κατοχύρωσης συντ/κου δι-
καιώματος με τις διατάξεις των 
νόμων 3863/10 και 4093/12. 2. 
Αντιμετώπιση πλασματικών χρό-
νων του άρθρου 40 του Ν.3996/11 
στις προϋποθέσεις αρμοδιότητας 
στην διαδοχική ασφάλιση.
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Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 88 Α' 
18/4/2013 δημοσιεύτηκε ο νό-
μος 4144/2013 «Αντιμετώπιση 

της παραβατικότητας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 
λοιπές διατάξεις». Με το άρθρο 74 του 
ανωτέρω νόμου αντικαθίστανται τα 
άρθρα 20 και 21 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 
115, Α'), που αφορούν στη χρήση του 
εργοσήμου ως τρόπο καταβολής της 
αμοιβής και ασφάλισης για το κατ' οί-
κον απασχολούμενο προσωπικό.

Ειδικότερα με το ανωτέρω άρθρο επέρ-
χονται οι ακόλουθες μεταβολές:

1. Άρθρο 20, παράγραφος 1
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων 
που αμείβονται και ασφαλίζονται με το 
εργόσημο. Έτσι, πέραν των εργασιών 
και υπηρεσιών για τις οποίες ήδη προ-
βλέπεται καταβολή της αμοιβής των 
εργαζομένων με το εργόσημο, εντάσ-
σονται στην εφαρμογή του εργοσή-
μου, ως τρόπο καταβολής της αμοιβής 
και ασφάλισης, και οι ακόλουθες κατη-
γορίες εργαζομένων: α. το προσωπικό 
που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και 
κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πο-
λυκατοικιών, το οποίο δεν παρέχει την 
υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσω-
πικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας, β. 
οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων 
με το σύστημα της διανομής με ή χω-
ρίς διεύθυνση αποδέκτη, γ. οι απασχο-
λούμενοι στην προώθηση προϊόντων 
προσώπου και σώματος για λογαρια-
σμό μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσε-
ων κατ' οίκον ή σε άλλο χώρο και δ. οι 
απασχολούμενοι στην προώθηση κα-
ταναλωτικών προϊόντων σε πολυκατα-
στήματα, καταστήματα τροφίμων και 
υπεραγορές (super market).

Άρθρο 21, παράγραφος 1
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
μεταβάλλεται το ποσοστό των ασφαλι-
στικών εισφορών, εργοδότη και εργα-
ζομένου, του προσωπικού που αμείβε-
ται με το εργόσημο, το οποίο ανέρχεται 
πλέον σε 25% επί της αναγραφόμενης 
τιμής του εργοσήμου. Επίσης, το ανω-

τέρω συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών 
εισφορών επιμερίζεται ανά κλάδο, ως 
ακολούθως: 14,45% για τον κλάδο σύ-
νταξης, 4,65% για τον κλάδο ασθένειας 
σε είδος (ΕΟΠΥΥ), 0,86% για τον κλάδο 
ασθένειας σε χρήμα, 4,32% για τον κλά-
δο επικουρικής ασφάλισης και 0,72% 
για τον τ. ΟΕΚ.

παράγραφος 2
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυ-
τής επέρχονται μεταβολές στον τρόπο 
υπολογισμού των ημερών ασφάλισης 
που προκύπτουν από την ασφάλιση με 
το εργόσημο. Ειδικότερα: α. οι ημέρες 
ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβαί-
νουν τις 25 ανά ημερολογιακό μήνα 
ή τις 300 ανά έτος, β. δεν προβλέπε-
ται πλέον διπλασιασμός των ημερών 
ασφάλισης κατά τον υπολογισμό τους, 
γ. οι ημέρες ασφάλισης με το εργόσημο 
ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του 
εργοσήμου και δ. για την εξεύρεση των 
ημερών ασφάλισης που δικαιώνονται 
οι αμειβόμενοι με εργόσημο χρησιμο-
ποιείται το ημερομίσθιο ανειδίκευτου 
εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 
2011 (το οποίο ανέρχεται σε 33,57 €). Η 
ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει 
από 1.1.2013.

παράγραφος 3
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυ-
τής ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης 
των προσώπων αυτών για τη χορήγη-
ση παροχών ασθένειας σε είδος και σε 
χρήμα.

Οι αμειβόμενοι με εργόσημο, για να 
τύχουν παροχών ασθένειας σε είδος, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179), 
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατά-
ξεις του άρθρου 148 του ν. 3655/2008 
(Α'58), ήτοι απαιτείται η συμπλήρωση 
100 ημερών ασφάλισης, για παροχές 
σε χρήμα οι διατάξεις του άρθρου 35 
του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) όπως ισχύ-
ουν μετά την τροποποίησή τους, ήτοι 
120 ημέρες ασφάλισης, και για τη χο-
ρήγηση του επιδόματος μητρότητας, 
οι διατάξεις του άρθρου 39 του α.ν. 
1846/1951 (Α' 179), όπως ισχύουν μετά 

την τροποποίησή τους, ήτοι η συμπλή-
ρωση 200 ημερών ασφάλισης τα δύο 
(2) προηγούμενα έτη πριν την πιθανή 
ημερομηνία τοκετού.

Ειδικά για το έτος 2013, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 75 του ίδιου 
νόμου (ν. 4144/2013), για τη χορήγηση 
παροχών ασθένειας σε είδος απαιτείται 
η συμπλήρωση 50 ημερών ασφάλισης 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 
ή το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, αφαι-
ρουμένου του τελευταίου ημερολογια-
κού τριμήνου.

Οι διατάξεις για παροχές ασθένειας σε 
χρήμα, εφαρμόζονται από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι 
από 18.4.2013. 

παράγραφος 5
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
επανέρχονται σε ισχύ αναδρομικά από 
την ημερομηνία κατάργησής τους οι 
διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της 
παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.2639/1998 
(ΦΕΚ 205, Α'), οι οποίες αφορούν στην 
καταβολή μειωμένων κατά 20% ποσών 
συντάξεων και κατωτάτων ορίων στην 
περίπτωση του οικιακού προσωπικού 
που ασφαλίζεται με αποδοχές μικρό-
τερες του ημερομισθίου του ανειδίκευ-
του εργάτη για χρονικό διάστημα με-
γαλύτερο του ενός πέμπτου του κατά 
περίπτωση απαιτούμενου χρόνου για 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώμα-
τος.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης κρίνονται με το καθεστώς που 
ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για συνταξιοδότηση.

παράγραφος 6
Για τα πρόσωπα που αμείβονται με ερ-
γόσημο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατά-
ξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (Α' 
165), όπως ισχύουν μετά την τροποποί-
ησή τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε 
για την άμεση ενημέρωση των αρμο-
δίων υπηρεσιών για την εφαρμογή των 
ανωτέρω διατάξεων. 

Η ερμηνευτική του νόμου 4144/2013 για τις αλλαγές 
στο εργόσημο 
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Αναλυτικά το φορολογικό τμή-
μα του πολυνομοσχεδίου 
προβλέπει τα εξής:

1) θεσπίζεται έκτακτη ρύθμιση χρε-
ών προς τις εφορίες και τα τελωνεία 
οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθε-
σμες έως το τέλος του 2012. 

2)Για τα φυσικά πρόσωπα που χρω-
στούν έως και 5.000 ευρώ δεν υπάρ-
χει ανώτατος αριθμός δόσεων αλλά 
στην περίπτωση αυτή χάνονται οι 
εκπτώσεις από τις προσαυξήσεις και 
ο οφειλέτης χρεώνεται με επιτόκιο 
8,75% για το σύνολο του χρέους του 
(βασική οφειλή και προσαυξήσεις 
έως και την 31-12-2012)

3)Φορολογούμενοι που έχουν υπα-
χθεί σε ρύθμιση η οποία βρίσκεται 
σε ισχύ και είναι συνεπείς σε αυτήν 
μπορούν να υπαχθούν σε νέα ρύθ-
μιση εφόσον όμως επιλέξουν πρό-
γραμμα με μικρότερο ή ίσο αριθμό 
δόσεων

4) Υπάγονται στη νέα ρύθμιση και 
οφειλές οι οποίες είχαν ρυθμιστεί 
στο παρελθόν και ο οφειλέτης «έχα-
σε» τη αρχική ρύθμιση μέχρι και την 
ημερομηνία κατάθεσης του νομο-
σχεδίου.

5)οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί 
ένας οφειλέτης στη νέα ρύθμιση 
είναι να παρουσιάσει στην εφορία 
αναλυτική δήλωση των εισοδημά-
των και περιουσιακών του στοιχείων 
και να έχει υποβάλει τις φορολογικές 
δηλώσεις της τελευταίας 5ετίας.

6) αν οι συνολικές βασικές οφειλές 
υπερβαίνουν το ποσό των εβδομή-
ντα πέντε (75.000) χιλιάδων ευρώ, 
απαιτείται από τον οφειλέτη η προ-
σκόμιση στοιχείων από τα οποία να 
προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική 
αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης 
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των όρων της ρύθμισης, με υπογρα-
φή για τον έλεγχο και την πιστοποίη-
ση των δυο παραπάνω από ανεξάρ-
τητο εκτιμητή. Για συνολικές βασικές 
οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό 
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) 
ευρώ πέραν των οριζόμενων στην 
προηγούμενη περίπτωση προϋ-
ποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη 
παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή 
εμπράγματης ασφάλειας (π.χ. προ-
σημείωση ακινήτου). Ανεξάρτητος 
εκτιμητής θα προσδιορίζει την αξία 
των προσφερόμενων στοιχείων για 
τη διασφάλιση της οφειλής.

7)Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση εφό-
σον:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας 
φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της 
τελευταίας δόσης της ρύθμισης για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός μήνα,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος και του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το 
διάστημα της ρύθμισης καταβολής 
των οφειλών του και μέχρι την εξό-
φλησή τους,

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές 
του από την ημερομηνία υπαγωγής 
στη ρύθμιση και μετά,

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή 
στοιχεία προκειμένου να του χορη-
γηθεί η ρύθμιση.

8) Η καθυστέρηση καταβολής μιας 
δόσεις συνεπάγεται χρέωση του 
οφειλέτη με επιτόκιο υπερημερίας 
ύψους 15%.

9)το δημόσιο, ακόμη και αν έχει χο-
ρηγήσει ρύθμιση τμηματικής εξό-
φλησης στην οποία ο οφειλέτης εί-
ναι συνεπής, μπορεί να λάβει μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης εφόσον 
η οφειλή δεν είναι εξασφαλισμένη. 
Για παράδειγμα, μπορεί να εγγράφει 
υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία 
και να μην χορηγεί αποδεικτικό ενη-
μερότητας.

10) θεσπίζεται και πάγια ρύθμιση 
για ποσά που καθίστανται ληξιπρό-
θεσμα μετά την 1-1-2013 . Η πάγια 
ρύθμιση προβλέπει 2 έως 12 δόσεις 
ενώ εφόσον η οφειλή έχει βεβαιω-
θεί εκτάκτως ο αριθμός των δόσεων 
μπορεί να αυξηθεί στις 24.

11)για τη ρύθμιση ποσών άνω των 
5.000 ευρώ απαιτείται να αποδειχθεί 
η οικονομική ευχέρεια του οφειλέτη 
να αποπληρώνει τη μηνιαία δόση.

12) οι όροι της πάγιας ρύθμισης είναι 
σε γενικές γραμμές οι ίδιοι με αυ-
τούς της έκτακτης ρύθμισης των 48 
δόσεων με μερικές διαφορές. Η υπο-
γραφή της αίτησης από ανεξάρτητο 
εκτιμητή της περιουσιακής και εισο-
δηματικής κατάστασης του οφειλέ-
τη απαιτείται για ποσά οφειλής από 
50.000 έως 150.000 ευρώ. Για οφειλή 
άνω των 150.000 ευρώ απαιτούνται 
εμπράγματες εξασφαλίσεις.

13) δίνεται παράθυρο σε όλους τους 
οφειλέτες έως και το τέλος Ιουνίου 
προκειμένου να υπαχθούν στην πα-
ρούσα μόνιμη ρύθμιση χρεών με την 
οποία δίνονται με σχετική ευκολία 
έως και 15-20 δόσεις και ο φορολο-
γούμενος γλιτώνει έως και 40% των 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης κατα-
βολής.

14)χαρακρηρίζονται ανεπίδεκτες εί-
σπραξης οι οφειλές:
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α) για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί 
χωρίς αποτέλεσμα η αναζήτηση πε-
ριουσιακών στοιχείων του οφειλέτη 
ή έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
αναγκαστικής είσπραξης χωρίς να 
έχει εξοφληθεί το σύνολο της οφει-
λής.

β) έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής 
δίωξης για οφειλή άνω των 10.000 
ευρώ

15)οι οφειλέτες των ανεπίδεκτων 
είσπραξης οφειλών δεν λαμβάνουν 
φορολογική ενημερότητα για μια 
10ετία. Αν εντοπισθούν περιουσιακά 
στοιχεία ή εισοδήματα του οφειλέτη 
τότε η οφειλή χαρακτηρίζεται και 
πάλι εισπράξιμη.

16)παρέχεται η δυνατότητα διαγρα-
φής οφειλών ύψους έως 200 ευρώ 
που δημιουργήθηκαν πριν το 1993 
εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει άλλες 
οφειλές.

17) θεσπίζεται νέα διαδικασία για την 
άσκηση προσφυγής εναντίον πρά-
ξεων των φορολογικών αρχών (π.χ. 
επιβολή προστίμων για φορολογι-
κές παραβάσεις). Για την άσκηση της 
προσφυγής δεν αρκεί πλέον μόνο η 
βεβαίωση του 50% του ποσού που 
προβλέπεται από την πράξη της φο-
ρολογικής αρχής, αλλά απαιτείται 
και η καταβολή του. Μπορεί να υπο-
βάλει, ωστόσο, αίτημα αναστολής 
της καταβολής του φόρου και η αρ-
μόδια επιτροπή του ΥΠΟΙΚ θα πρέ-
πει να αποφασίσει για την τύχη της 
σχετικής αίτησης εντός 20 ημερών. 
Η τύχη της προσφυγής θα πρέπει να 
αποφασιστεί εντός 60 ημερών.

18) αλλάζει ο τρόπος πληρωμής του 
ΦΠΑ. Με την εμπρόθεσμη κατάθεση 
της περιοδικής δήλωσης απαιτείται 
η πληρωμή μόλις 10 ευρώ. Το υπό-

λοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί είτε 
εφάπαξ έως το τέλος του μήνα είτε 
σε δυο δόσεις. Εφόσον επιλεγούν 
οι δυο δόσεις θα πρέπει το 50% του 
φόρου να καταβληθεί έως το τέλος 
του μήνα στον οποίο υποβλήθηκε 
η περιοδική δήλωση και το υπόλοι-
πο 50% έως το τέλος του επόμενου 
μήνα. Η δεύτερη δόση χρεώνεται με 
προσαύξηση 2%. Εφόσον η περιοδι-
κή δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα 
τότε το σύνολο του φόρου θα πρέπει 
να καταβληθεί εφάπαξ.

19) το χαράτσι από ΕΕΤΗΔΕ μετο-
νομάζεται σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος 
Ακινήτων και πλην μερικών μικρο-
αλλαγών είναι το ίδιο χαράτσι που 
πλήρωσαν οι φορολογούμενοι την 
τελευταία διετία. Οι βασικότερες αλ-
λαγές είναι:

α) το νέο χαράτσι υπολογίζεται όπως 
ακριβώς και το 2011 και 2012 αλλά 
στο αποτέλεσμα του υπολογισμού 
γίνεται «έκπτωση» 15%.

β) σε περιοχές όπου δεν υπάρχει 
τιμή ζώνης λαμβάνεται υπόψη ο μέ-
σος όρος τιμών ζώνης της δημοτικής 
ενότητας ή εφόσον δεν υπάρχουν 
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των 
τιμών ζώνης του Δήμου στον οποίο 
βρίσκεται το ακίνητο. Η αλλαγή αυτή 
έχει σαν αποτέλεσμα την επιβάρυν-
ση των φορολογούμενων που έχουν 
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε περι-
οχές εκτός σχεδίου καθώς αντί για 3 
ευρώ ανά τετραγωνικό που πλήρω-
ναν θα κληθούν να πληρώσουν 4 ή 5 
ευρώ ανά τετραγωνικό.

γ)το ΕΕΤΑ θα επιβληθεί στα ακίνητα 
που «έχουν ρεύμα» την 1η Μαϊου 
2013. ‘Εως τις 15 Μαίου οι φορολο-
γούμενοι θα πρέπει να μεταβούν 
στους δήμους και να διορθώσουν 
λανθασμένα στοιχεία των ακινήτων 

τους που εμφανίζονται στους λογα-
ριασμούς ρεύματος.

δ) το νέο χαράτσι θα βεβαιωθεί τον 
Ιούνιο και θα εμφανιστεί στον αμέ-
σως επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ. 
Η εξόφληση θα γίνει σε πέντε διμη-
νιαίες δόσεις με την τελευταία δόση 
να πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος 
Φεβρουαρίου 2014.

20) Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 
για τα έτη 2011- 2012 θα καταβληθεί 
σε επτά μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη 
δόση τα 50 ευρώ. Ο ΦΑΠ του 2013 
θα καταβληθεί σε τέσσερις μηνιαίες 
δόσεις.

21)Το σύνολο του προληπτικού φο-
ρολογικού ελέγχου του υπουργείου 
Οικονομικών (πχ. Έκδοση αποδεί-
ξεων, απόδοση παρακρατούμενων 
φόρων, ΦΠΑ κ.ά.) περνάει από τις 31 
Οκτωβρίου στο γενικό γραμματέα 
δημοσίων εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι 
και το τμήμα προληπτικού ελέγχου 
του ΣΔΟΕ περνάει στον κ. Θεοχάρη.

22) Στις 31 Ιουλίου 2013 περνάει 
στη γενική γραμματεία δημοσίων 
εσόδων και η υπηρεσία εσωτερικών 
υποθέσεων του ΥΠΟΙΚ η οποία διε-
ρευνά υποθέσεις διαφθοράς.

23) Θεσπίζεται ειδικό σύστημα πρό-
σληψης προσωπικού στη γενική 
γραμματεία δημοσίων εσόδων κα-
θώς και ειδικό σύστημα προαγωγών 
και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλ-
λήλων της.

24)Οι φορολογούμενοι που έχουν 
συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας 
τους υποχρεώνονται να υποβάλουν 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως 
προστατευόμενα μέλη .
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