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     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ         ΙΝ - ΦΟΡΟ
          ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
                  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ       ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.),  σε συνερ-
γασία με το Ινστιτούτο Φοροτεχνικών ( ΙΝ–ΦΟΡΟ), διοργανώνουν  στις   5,6 & 7 Δεκεμβρίου  
2008 στην πόλη της Δράμας το 2ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Λογιστών - Φοροτεχνικών με θέμα 

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Με τη διοργάνωση του Συνεδρίου η Ομοσπονδία μας επιδιώκει να επεξεργαστεί και να 
αναδείξει τα ζητήματα του Κλάδου στη χώρα μας, τον ρόλο των Φοροτεχνικών στη νέα 
οικονομική πραγματικότητα και τις αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται ενόψει της υπό 

σύστασης Οδηγίας, για την αναγνώριση των προσόντων άσκησης επαγγέλματος, της  ποιό-
τητας των υπηρεσιών,  την ανάγκη δημιουργίας πινακα ελαχιστων αμοιβων και την σύνταξη 

Κώδικα Δεοντολογίας όπως αυτά καθορίζονται από την Οδηγία 36/2005.   Να εξετασθεί 
δηλαδή   το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του Επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και πληροφορίες για την διεξαγωγή του 2ου Πανελλήνιου  
Συνεδρίου θα σας σταλούν σύντομα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και πιστεύουμε στη συμβολή σας στη δύσκολη προ-
σπάθεια της Ομοσπονδίας μας.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης  Αβραάμ                                                   Πατέλης Γ. Νικόλαος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. διοργανώνει  ΔΩΡΕΑΝ   ΣΕΜΙ-
ΝΑΡΙΟ με θέμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
ETAK 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  Ν. ΧΙΟΥ
 Θέμα: Ένταξη της Ένωσης
     Φοροτεχνι κών Λογιστών Ελευθέρων 
     Επαγγελματιών Χίου στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΕΝΩΣΗ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε.) 
ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
     Στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2008 , θα
     πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το 11ο 
     ONEY SHOW ΠΑΤΡΑΣ , με θέμα «ΝΕΕΣ
      ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ» . 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών
  Επιστολή στο ΙΚΑ για εκπρόθεσμες 
       Α.Π.Δ

Πως θα γίνει η περαίωση

Ανασχηματισμός τεκμηρίων

Παράταση της εξαίρεσης τιμολογίων κάτω 
των 300 ευρώ  μελετά το υπ. Οικονομικών
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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοι-
νώσει την έναρξη 

Προγραμμάτων 
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης
τα οποία  θα υλοποιηθούν με τη 
μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης και διαδικτυα-
κές τεχνολογίες (που επιτρέπουν 
την παρακολούθηση από κάθε πε-
ριοχή της χώρας). 

http://www.bmsoftware.gr


ΕΝΩΣΗ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(Ε.Λ.Φ.Ε.Ε.) ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Προς
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΑΘΗΝΑ

 
Στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2008 , θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το 11ο MONEY SHOW ΠΑ-

ΤΡΑΣ , με θέμα «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ» . 
Το Δ. Συμβούλιο της ΕΛΦΕΕ , θεωρεί αυτονόητη και τιμητική την παρουσία σας στην παραπά-

νω εκδήλωση μας.
Την ακριβή ημερομηνία και ώρα θα σας γνωρίσουμε σύντομα.

Με Εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ         Τ. ΣTΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  Ν. ΧΙΟΥ

Θέμα: Ένταξη της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Χίου στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Συνάδελφοι
Η Τακτική Συνέλευση της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Χίου 

που διεξήχθη την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2008, αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη της Ένωσης στη 
δύναμη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Εντός εύλογου χρόνου θα αποσταλούν από την Ένωση μας και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για 
την εγγραφή στην Ομοσπονδία.

Με συναδερφικούς  χαιρετισμούς

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   Ο Γραμματέας του Δ.Σ
            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. διοργανώνει  ΔΩΡΕΑΝ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ETAK

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2008 ΑΠΟ 16:00 ΕΩΣ 22:00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52 ΟΜΟΝΟΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ :
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ:  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ : ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΤΡΑΜΠΑ :  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Ν. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ                         ΣΤ. ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ                 Α. ΜΑΡΓΕΛΟΥ
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http://www.specisoft.gr


Κύριε Διοικητά,

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για 
τον πολύτιμο χρόνο που θα διαθέ-
σετε διαβάζοντας όλο το έγγραφό 
μας, έγγραφο που συντάχθηκε προ-
κειμένου να σας κάνουμε κοινωνούς 
της αγωνίας μας για τις συνθήκες της 
δουλειάς μας ειδικά όσον αφορά τις 
υπηρεσίες που προσφέρουμε στο 
Ι.Κ.Α.

 Ζητούμε την παρέμβασή σας για 
την εξεύρεση λύσης σε ένα οξύ πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί 
Συνάδελφοι Πανελλαδικά και έχει 
σχέση με την ηλεκτρονική υποβολή 
της Α.Π.Δ., η εκπρόθεσμη υποβολή 
της οποίας επισύρει εξοντωτικά πρό-
στιμα κατά «δικαίων και αδίκων».
Αναφερόμαστε βέβαια μόνον στην 
περίπτωση που η επιχείρηση είναι 
απόλυτα συνεπής με την καταβολή 
των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφο-
ρών.
Όπως σας είναι, σίγουρα, γνωστό ο 
Κλάδος μας είναι αυτός που στήριξε 
αποκλειστικά – αφιερώνοντας χιλιά-
δες ανθρωποώρες – την εφαρμογή 
του Ο.Π.Σ. του Ι.Κ.Α. καθώς είναι αυ-
τός που έμαθε να συμπληρώνει και 
να στέλνει – κυρίως ηλεκτρονικά - τις 
Α.Π.Δ. για λογαριασμό των εκατοντά-

δων χιλιάδων Κοινών και Οικοδομο-
τεχνικών Επιχειρήσεων.
Σήμερα μετά από χρόνια εφαρμογής 
και με μια μείωση (το 2004) των αρ-
χικών προβλεπόμενων προστίμων οι 
Συνάδελφοι δουλεύουν με το άγχος 
προστίμου 10% ή 30% σε περίπτω-
ση που στείλουν μια Α.Π.Δ. εκπρόθε-
σμη. 

Το ΠΡΟΣΤΙΜΟ είναι 10% ακόμη και 
για καθυστέρηση μιας ημέρας και 
30% για ένα μήνα (οικοδομοτεχνικά) 
ή τρεις μήνες (κοινές επιχειρήσεις) .
Έχοντας λοιπόν να αντιμετωπίσου-
με υψηλότατα πρόστιμα (το 30% ή 
ακόμη και το 10% σε μια επιχείρη-
ση που πληρώνει εισφορές  μερικές 
δεκάδες χιλιάδες ευρώ είναι μεγάλο 
ποσό) φοβόμαστε μήπως και αρ-
ρωστήσουμε την κρίσιμη περίοδο ή 
το χειρότερο να πάθουμε ατύχημα 
εμείς ή κάποιο στενό συγγενικό μας 
πρόσωπο, και σίγουρα καμία σκέψη 
για άδεια ξεκούρασης – διακοπών.

Στον τυχόν αντίλογό σας ότι η Α.Π.Δ. 
χρησιμεύει για ελεγκτικές επαληθεύ-
σεις σας ενημερώνουμε ότι υπάρ-
χουν πολλές περιπτώσεις αδράνειας 
της διασταύρωσης των δεδομένων 
ακόμη και πάνω από 4 μήνες από την 
καταληκτική ημερομηνία της Α.Π.Δ. 

ενώ, ενδιάμεσα, δόθηκε και ασφαλι-
στική ενημερότητα .

Ποιος φταίει σε μια τέτοια περίπτω-
ση που το πρόστιμο έγινε 30% ενώ 
μπορούσε να ήταν 10% για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών μετά την 
εκπνοή της αντίστοιχης κατάθεσης; 
H επιχείρηση που χρειάσθηκε και 
έλαβε ασφαλιστική ενημερότητα 
χωρίς καμία ειδοποίηση στο κρίσιμο 
τρίμηνο; Ο υπάλληλος της επιχείρη-
σης ή ο Συνάδελφος που δεν έστειλε 
ή δεν οριστικοποίησε την Α.Π.Δ. ή ο 
έλεγχος του Ι.Κ.Α και το Ο.Π.Σ. που 
πρέπει και μπορεί να κάνει έγκαιρα 
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ;  

Λόγω της προηγούμενης θετικής 
εμπειρίας μας αρνούμεθα να απο-
δεχθούμε την επικρατούσα άποψη, 
μεταξύ των «παθόντων», ότι στην 
περίπτωση αυτή – όπως και σε πολ-
λές παρόμοιες – η μη άμεση γνω-
στοποίηση των ευρημάτων από 
την ηλεκτρονική διασταύρωση των 
πληρωμών με την ύπαρξη ή όχι της 
Α.Π.Δ. (που θεωρούμε απίθανο να 
μην υπάρχει σαν δυνατότητα από το 
Ο.Π.Σ.) έχει σκοπό την δημιουργία 
πρόσθετων εσόδων για το Ι.Κ.Α. (αν 
υπήρχε ενημέρωση εντός τριμήνου η 
προσαύξηση θα ήταν 10% αντί 30%) 

Προς τον :
Διοικητή του Ι.Κ.Α.
Κο Μέργο  Ι. Γεώργιο

Κοινοποίηση:
-Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής Ι.Κ.Α.
-Γενική διεύθυνση Οργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών
Αρ. Πρωτ.Εξερχομένου: 045 -23 Σεπτεμβρίου  2008 

Επιστολή στο ΙΚΑ για εκπρόθεσμες Α.Π.Δ

συνέχεια στη σελίδα 4
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών



καθώς είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι 
στις προθέσεις της εκάστοτε Διοίκη-
σης (όπως ούτε και του νομοθέτη) η 
οικονομική εξόντωση των σωστών 
επιχειρηματιών που ούτε εισφορο-
διαφεύγουν ούτε πληρώνουν εκπρό-
θεσμα τις υποχρεώσεις τους .

Κύριε Διοικητά, 

Ελπίζουμε ότι τώρα κατανοείτε καλύ-
τερα το πρόβλημα των άμισθων συ-
νεργατών του Ι.Κ.Α. που και τις Α.Π.Δ. 
σας  στέλνουν αλλά και εκτελούν 
εντολές πληρωμών ή μεταφέρουν 
μετρητά εκατομμύρια ευρώ κάθε 
μήνα στα ταμεία του Ι.Κ.Α. και θα 
κάνετε όλες εκείνες τις παρεμβάσεις 
ώστε να γίνει σαφέστατο σε όλους 
εμάς ότι το Ι.Κ.Α. αναγνωρίζει έστω 
και στο ελάχιστο της συνεισφορά 
του Κλάδου μας, κάτι που είχε γίνει 
αντιληπτό από την Διοίκησή του εξ 
αρχής όταν κατά την 1η εφαρμογή 
του Ο.Π.Σ. τα στελέχη της μηχανο-
γράφησης «όργωσαν» την Ελλάδα 
ενημερώνοντας τους Συναδέλφους 
μας, γιατί ήξεραν με ποιους, υποχρε-
ωτικά, έπρεπε να συνεργασθούν.
Δεν ζητούμε εξαργύρωση της συνει-
σφοράς του Κλάδου αλλά διεκδικού-
με να γίνει κατανοητό από την Διοίκη-
ση ότι απέναντί της έχει ανθρώπους 
και όχι μηχανές, ανθρώπους που κά-

νουν λάθη επειδή δουλεύουν πολλές 
ώρες ασκώντας το λειτούργημα του 
Λογιστή – Φοροτεχνικού ως εκ τού-
του ζητούμε να δώσετε μια οριστική 
λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, 
όταν έχουν καταβληθεί οι εισφορές, 
ορίζοντας εφάπαξ πρόστιμο και 
όχι ποσοστιαίο επί των εισφορών, 
όπως συμβαίνει και σε όλες τις άλλες 
υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που 
έχουν σκοπό την εύρυθμη λειτουρ-
γία του Ο.Π.Σ. του Ι.Κ.Α. . 

Σε περίπτωση μη αλλαγής του υπάρ-
χοντος ποσοστιαίου προστίμου, άδι-
κου και υπερβολικού σε περιπτώσεις 
εμπρόθεσμων καταβολών των ει-
σφορών και εκπρόθεσμης Α.Π.Δ., θα 
ενισχυθεί η άποψη ότι τα ισχύοντα 
πρόστιμα στοχεύουν στην δημιουρ-
γία εσόδων μέσω της οικονομικής 
«αφαίμαξης» των επιχειρήσεων και 
του Κλάδου μας.

 Πιστεύοντας ότι έχει γίνει πλέον 
αποδεκτό από όλους τους υπηρεσι-
ακούς παράγοντες του Ι.Κ.Α. και του 
Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α. ότι οι Λογιστές – Φορο-
τεχνικοί έχουν συμβάλει τα μέγιστα 
στην λειτουργία του μηχανογραφι-
κού του συστήματος, ευελπιστούμε 
για την ικανοποίηση του εύλογου και 
δίκαιου αιτήματος μας. 

 Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
                

Πανίδης  Αβραάμ                                                   Πατέλης Γ. Νικόλαος

Σας καλούμε λοιπόν να εκδώσε-

τε την αναγκαία εγκύκλιο που θα 

θέτει τέλος στις ανησυχίες μας, 

δίνοντας την δυνατότητα στους 

Συναδέλφους που στέλνουν για 

λογαριασμό των πελατών τους 

τις Α.Π.Δ. στο Ο.Π.Σ. (αλλά και 

στις επιχειρήσεις) να υποβάλ-

λουν – σε ηλεκτρονική μορφή 

στο Ι.Κ.Α. – μέσα σε κάποιο εύλο-

γο χρονικό διάστημα 2-3 μηνών 

τυχόν «ξεχασμένες» Α.Π.Δ. Μ Ο 

Ν Ο Ν στις περιπτώσεις που οι ει-

σφορές καταβλήθηκαν κανονικά 

και μόνον σε πλήρη συμφωνία με 

τις εισφορές που καταβλήθηκαν, 

ενώ ταυτόχρονα να ρυθμισθούν 

ευνοϊκά – να καταργηθούν δηλα-

δή ή μειωθούν μετατρεπόμενες 

σε εφ’ άπαξ πάγιο ποσό εκπρόθε-

σμης γνωστοποίησης - αντίστοι-

χες υποθέσεις που εκκρεμούν 

ενώπιον των Τ.Δ.Ε. αλλά και στα 

Διοικητικά Δικαστήρια.

Επιστολή στο ΙΚΑ για εκπρόθεσμες Α.Π.Δ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
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Περίπου 800.000 επιχειρήσεις και επι-
τηδευματίες θα κληθούν εντός των 
προσεχών μηνών να περαιώσουν τις 

εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους για τα 
έτη 2000-2006 με μια αυτόματη διαδικασία, η 
οποία προβλέπει την καταβολή πρόσθετων 
φόρων που θα κυμαίνονται κατ’ ελάχιστον 
από 200 έως 600 ευρώ για κάθε ανέλεγκτη 
χρήση. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών 
είναι να εισπράξει πρόσθετα έσοδα ύψους 1 
δισ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον 300 
εκατ. ευρώ μέσα στο 2008.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που ετοιμάζεται να 
αποστείλει το υπουργείο σε όλες τις ΔΟΥ:

1. Στη ρύθμιση για την αυτόματη περαίωση 
των φορολογικών εκκρεμοτήτων της περιό-
δου 2000-2006 υπάγονται υποθέσεις που μέ-
χρι τις 28/8/2008 δεν είχαν ελεγχθεί από την 
εφορία ή είχαν αρχίσει να ελέγχονται αλλά οι 
έλεγχοι δεν είχαν περατωθεί. Επίσης, υπάγο-
νται υποθέσεις για τις οποίες μέχρι 28/8/2008 
είχε εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτε-
λεσμάτων αλλά δεν είχε οριστικοποιηθεί, κα-
θώς και υποθέσεις οι οποίες στις 28/8/2008 
εκκρεμούσαν στα διοικητικά δικαστήρια. Στη 
ρύθμιση υπάγονται ακόμη και υποθέσεις πε-
ραιωμένες οριστικά μέχρι 31/12/2007, για τις 
οποίες:

- έχει διενεργηθεί εκ νέου έλεγχος, έχουν 
εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή 
πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα 
οποία είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκ-
κρεμούν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου ή του Διοικητικού Εφετείου.

- υπάρχουν στις ΔΟΥ συμπληρωματικά στοι-
χεία (δελτία πληροφοριών ή αποφάσεις επι-
βολής προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων) αλλά δεν έχει διενεργηθεί ακόμη 
έλεγχος.

2. Η περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης 
φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται 
με τον καταλογισμό πρόσθετου φόρου, ο 
οποίος υπολογίζεται ως εξής:

- Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλα-
πλασιάζονται με συντελεστή 2% και έτσι 
προκύπτει ένα ποσό λογιστικών διαφορών. 
Στη συνέχεια υπολογίζονται τα καθαρά κέρ-
δη με εξωλογιστικό προσδιορισμό, δηλαδή 
με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσό-
δων επί τον ποσοστιαίο μοναδικό συντελε-
στή καθαρού κέρδους που αντιστοιχεί στη 

δραστηριότητα της επιχείρησης ή του επιτη-
δευματία. Αν τα εξωλογιστικώς προσδιορι-
σθέντα καθαρά κέρδη είναι μεγαλύτερα από 
τα δηλωθέντα, τότε η διαφορά προσαυξάνει 
το ποσό των λογιστικών διαφορών. Αν τα 
δηλωθέντα κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα 
εξωλογιστικώς προσδιορισθέντα, τότε η δια-
φορά αυτών μειώνει το ποσό των λογιστικών 
διαφορών. Ειδικά για τους επιτηδευματίες και 
τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ’ κατηγο-
ρίας, ο παραπάνω εξωλογιστικός προσδιορι-
σμός γίνεται με τον ισχύοντα μ.σ.κ.κ. μειωμέ-
νο κατά 30%. Στο τελικό ποσό που προκύπτει 
μετά τους παραπάνω υπολογισμούς επιβάλ-
λεται φόρος με συντελεστή 15%, για όλες τις 
περιπτώσεις, εκτός Α.Ε. και ΕΠΕ στις οποίες 
επιβάλλεται φόρος 20%.

- Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν από τους 
παραπάνω υπολογισμούς δεν προκύπτει φό-
ρος, η περαίωση της ανέλεγκτης υπόθεσης 
φορολογίας εισοδήματος είναι δυνατή μόνο 
εφόσον, για κάθε ανέλεγκτη χρήση, κατα-
βληθεί ένα ελάχιστο ποσό επιπλέον φόρου, 
το οποίο κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, 
ανάλογα με την κατηγορία των τηρηθέντων 
βιβλίων. Ειδικά για τους τηρούντες βιβλία γ’ 
κατηγορίας ισχύει και δεύτερο ελάχιστο όριο 
πρόσθετου φόρου: το 0,2% των ακαθάρι-
στων εσόδων.

3. Εάν υπάρχει απόφαση επιβολής προστί-
μου ή έκθεση ελέγχου ΚΒΣ από την οποία 
προκύπτει απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων, 
τότε τα αποκρυβέντα έσοδα προσαυξάνουν 
τα δηλωθέντα, ο πρόσθετος φόρος εισοδή-
ματος υπολογίζεται με συντελεστές 25% έως 
62% και επιπλέον καταλογίζεται και πρόσθε-
τος ΦΠΑ.

4. Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα για παραβά-
σεις του ΚΒΣ που εκκρεμούν πρέπει να κατα-
βληθούν μειωμένα κατά 75%.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

1. Ατομική επιχείρηση χονδρικής πώλησης 
υφασμάτων τηρεί βιβλία β’ κατηγορίας κι έχει 
δηλώσει ακαθάριστα έσοδα 55.000 ευρώ και 
καθαρά κέρδη 10.000 ευρώ για τη χρήση του 
2003 που είναι η μόνη ανέλεγκτη. Ο μ.σ.κ.κ. 
είναι 7%. Για την περαίωση του 2003 θα πρέ-
πει να πληρώσει πρόσθετο φόρο που θα 
υπολογισθεί ως εξής:

Λογιστικές διαφορές: 55.000 Χ 2% = 1.100 
ευρώ.

Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη: 55.000 Χ 7% = 
3.850 ευρώ.
Λογιστικά καθαρά κέρδη: 10.000 ευρώ.
Διαφορά εξωλογιστικών-λογιστικών κερ-
δών=3.850-10.000=-6.150 ευρώ.
Διαμόρφωση λογιστικών διαφορών: 1.100-
6.150=-5.050 ευρώ.
Υπολογισμός φόρου: -5.050Χ15%=-757,50 
ευρώ.

Ουσιαστικά δηλαδή δεν προκύπτει φόρος, 
οπότε η επιχείρηση θα πληρώσει τον ελάχι-
στο φόρο των 500 ευρώ.

2. Ομόρρυθμη εταιρία που ασχολείται με τη 
μεταφορά οικοσκευών τηρεί βιβλία γ’ κα-
τηγορίας του ΚΒΣ. Για την ανέλεγκτη χρήση 
του 2004 έχει δηλώσει ακαθάριστα έσοδα 
255.000 ευρώ και καθαρά κέρδη 32.000 
ευρώ. Ο μ.σ.κ.κ. είναι 14%. Για την περαίω-
ση του 2004 η εταιρία θα πρέπει να πληρώ-
σει πρόσθετο φόρο που θα υπολογισθεί ως 
εξής:

Λογιστικές διαφορές: 255.000 Χ 2% = 5.100 
ευρώ.
Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη: 255.000 Χ 14% 
= 35.700 ευρώ.
Λογιστικά καθαρά κέρδη: 32.000 ευρώ.
Διαφορά εξωλογιστικών-λογιστικών κερ-
δών=35.700-32.000=3.700 ευρώ.
Διαμόρφωση λογιστικών διαφορών: 
5.100+3.700=8.800 ευρώ.
Υπολογισμός φόρου: 8.800 Χ 15%=1.320 
ευρώ.

3. Ατομική επιχείρηση ψητοπωλείου που 
τηρεί βιβλία β’ κατηγορίας του ΚΒΣ δήλωσε 
για την ανέλεγκτη χρήση του 2005 ακαθάρι-
στα έσοδα 158.000 ευρώ και καθαρά κέρδη 
20.000 ευρώ. Ο μ.σ.κ.κ. είναι 16%. Για την πε-
ραίωση της ανέλεγκτης χρήσης του 2005 η 
επιχείρηση θα πρέπει να πληρώσει πρόσθετο 
φόρο που θα υπολογισθεί ως εξής:

Λογιστικές διαφορές: 158.000 Χ 2% = 3.160 
ευρώ.
Εξωλογιστικά καθαρά κέρδη: 158.000 Χ 16% 
= 25.280 ευρώ.
Λογιστικά καθαρά κέρδη: 20.000 ευρώ.
Διαφορά εξωλογιστικών-λογιστικών κερδών: 
25.280-20.000=5.280 ευρώ.
Διαμόρφωση λογιστικών διαφορών: 
3.160+5.280=8.440 ευρώ.
Υπολογισμός φόρου: 8.440 Χ 15%=1.266 
ευρώ.

Πως θα γίνει η περαίωση

Ελεύθερος Τύπος 22/9/2008
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Συνεχίζεται το ξήλωμα των τεκμηρίων 
μετά τις νέες αρνητικές δημοσκοπήσεις 
για την κυβέρνηση. 

Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες από το 
υπουργείο Οικονομίας, η λίστα των τεκμηρί-
ων περιορίζεται στα Ι.Χ., τα σκάφη αναψυχής, 
τις εξοχικές κατοικίες και τις οικιακές βοη-
θούς, η δε εφαρμογή τους θα είναι ένα απλό 
άθροισμα των δαπανών για τη συντήρησή 
τους το οποίο θα διαμορφώνεται περίπου 
στα 12.000 ευρώ. Αυτός ο τρόπος εφαρμο-
γής, που ουσιαστικά είναι υποχώρηση από τα 
αρχικά σχέδια της κυβέρνησης, θα έχει στό-
χο, όπως λένε στελέχη του υπουργείου, να μη 
δηλώσουν λιγότερα εισοδήματα οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες προκειμένου να αντισταθ-
μίσουν την επιβάρυνσή τους από την κατάρ-
γηση του αφορολόγητου ορίου που οδηγεί 
σε κεφαλικό φόρο 1.050 ευρώ. 
Υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Οικο-
νομικών τονίζουν ότι ο παραπάνω τρόπος 
φορολόγησης δεν αποτελεί ουσιαστικά τεκ-
μαρτή φορολόγηση και ότι τελικά με βάση 
τις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών θα 
φορολογούνται ελάχιστοι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες. Συγκεκριμένα λένε ότι θα φορο-
λογούνται με βάση τα τεκμήρια όσοι διάγουν 
πολυτελή βίο, δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα 
και ουσιαστικά θα τους απαγορευτεί με αυ-
τόν τον τρόπο να δηλώσουν λιγότερα εισο-
δήματα στο μέλλον. Επίσης, όπως λένε στο 

Ανασχηματισμός τεκμηρίων 
Θα μείνουν για Ι.Χ., σκάφη αναψυχής, εξοχικά και οικιακές βοηθούς 

υπουργείο, με αυτόν τον τρόπο εφαρμογής 
των τεκμηρίων θα εξαιρεθούν ουσιαστικά 
και οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, αν και θε-
ωρητικά τα τεκμήρια θα ισχύουν για όλες τις 
κατηγορίες φορολογουμένων. 
Παράδειγμα 
Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται στο 
υπουργείο θα θεσπιστεί αντικειμενική δα-
πάνη για ορισμένα στοιχεία διαβίωσης κάθε 
φορολογούμενου. Για παράδειγμα, το ετήσιο 
αντικειμενικό κόστος χρήσης για το Ι.Χ. θα 
κυμαίνεται από 1.300 ευρώ έως 6.000 ευρώ 
ανάλογα με τον κυβισμό. Το κόστος αυτό θα 
αθροίζεται με το αντίστοιχο αντικειμενικό 
κόστος για την κατοχή εξοχικής κατοικίας και 
σκάφους αναψυχής ενώ θα προστίθεται και 
η δαπάνη για οικιακές βοηθούς. Αν υποτεθεί 
ότι ένας φορολογούμενος έχει όλα τα παρα-
πάνω στοιχεία διαβίωσης, θα υπολογίζεται 
π.χ. ότι η αντικειμενική δαπάνη του για αυτά 
είναι 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση που έχει 
δηλώσει εισόδημα 9.000, τότε θα φορολογεί-
ται για το τεκμαρτό επειδή είναι υψηλότερο 
από το δηλωθέν. Αν όμως έχει δηλώσει ει-
σόδημα 13.000 ευρώ, τότε θα φορολογείται 
με βάση το εισόδημα που δήλωσε. Επιπλέον, 
αν τον επόμενο χρόνο μπει στον πειρασμό 
να δηλώσει μειωμένο εισόδημα, τότε θα φο-
ρολογείται με βάση το τεκμαρτό που είναι 
12.000 ευρώ. Εξαιρούνται οι μισθωτοί 
Με αυτόν τον τρόπο εφαρμογής ουσιαστικά 
εξαιρούνται από την τεκμαρτή φορολόγηση 

οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αφού στην 
πλειονότητά τους δηλώνουν εισοδήματα 
πάνω από το αφορολόγητο όριο και περιο-
ρίζονται στην κατοχή ενός Ι.Χ. Υπενθυμίζεται 
ότι τα αρχικά σχέδια του υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών αφορούσαν στην 
ολική επαναφορά των τεκμηρίων με τρόπο 
που προσομοίαζε στην εφαρμογή πριν από 
το 2002 όταν και καταργήθηκαν. Μάλιστα 
στη αρχική λίστα των τεκμαρτών δαπανών 
περιλαμβάνονταν και δαπάνες πιστωτικών 
καρτών και δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων. 
Μεσολάβησαν από τότε οι αρνητικές δημο-
σκοπήσεις και άρχισε το ξήλωμα των τεκμη-
ρίων. 
Σκάφη-ακίνητα 
Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Οικονομίας και 
Οικονομικών πρόκειται να συναντηθεί την 
ερχόμενη εβδομάδα με φορείς της αγοράς 
σκαφών αναψυχής και ακινήτων προκειμέ-
νου να καθοριστεί το αντικειμενικό ύψος 
δαπάνης για τα σκάφη αναψυχής ανάλογα με 
τον τύπο και το μήκος καθώς και η αντικειμε-
νική δαπάνη για τις εξοχικές κατοικίες. 
Απειλή από Βρυξέλλες 
Κίτρινη κάρτα έδειξε η Κομισιόν στο υπουρ-
γείο Οικονομικών επειδή δεν δίνει τη φοροα-
παλλαγή της πρώτης κατοικίας σε όσους δεν 
είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
αλλά προτίθενται να εγκατασταθούν. 

Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ 19/9/2008

THN παράταση και για τη χρήση του 2009 
(δηλαδή για τις συγκεντρωτικές καταστά-

σεις οι οποίες θα υποβληθούν από τους φο-
ρολογούμενους το 2010) της εξαίρεσης των 
φορολογικών στοιχείων, που έχουν εκδοθεί 
για συναλλαγές ποσού καθαρής αξίας (χωρίς 
το ΦΠΑ) έως 300 ευρώ από τις συγκεντρωτι-
κές καταστάσεις πελατών- προμηθευτών και 
πιστωτικών υπολοίπων, μελετά το υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών. Εάν τελικά απο-
φασισθεί κάτι τέτοιο, θα απαλλαγούν από μια 
τεράστια γραφειοκρατική ταλαιπωρία περί-
που 850.000 ελεύθερους επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις όλης της χώρας. 
Εκτός όμως της γραφειοκρατικής αυτής τα-
λαιπωρίας, τυχόν αναγραφή στις συγκεντρω-
τικές των τιμολογίων όλων των συναλλαγών, 
ακόμη και αξίας ενός ευρώ, θα επιβαρύνει 
τους υπόχρεους και με πρόσθετο διαχειριστι-
κό κόστος, δυσχεραίνοντας έτσι την άσκη-
ση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μία 

Παράταση της εξαίρεσης τιμολογίων κάτω των 300 ευρώ 
μελετά το υπ. Οικονομικών

χώρα η οποία με βάση της βαθμολογία των 
ξένων οργανισμών βρίσκεται ήδη σε χαμη-
λή σειρά κατάταξης μεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ. 
Hδη πάντως οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν 
αρχίσει να καταθέτουν σχετικά αιτήματα 
στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
για να δοθεί η κατά ένα έτος παράταση. Εν-
δεικτική είναι εν προκειμένω και η επιστολή 
την οποία έστειλε η Eνωση Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών του Νομού Θεσ-
σαλονίκης προς τον υφυπουργό Οικονομίας 
και Οικονομικών Αντώνη Μπέζα, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
«Με την ΠΟΛ. 1136/15.11.2007, στις συγκε-
ντρωτικές καταστάσεις της περ. α’ παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ΚΒΣ, κατ’ εξαίρεση για το ημε-
ρολογιακό έτος 2008, δεν συμπεριλαμβάνο-
νται συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 
300,00 ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο. 
Είναι αίτημα όλου του κλάδου των Φοροτε-

χνικών-Λογιστών, αλλά και των επιχειρήσε-
ων, να συνεχίσει να ισχύει το όριο των 300,00 
ευρώ στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, επει-
δή έχει αυξηθεί υπέρογκα ο χρόνος καταχώ-
ρησης των παραστατικών αυτών και σε σχέ-
ση με την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 
(λειτουργικά προγράμματα Η/Υ) και προσω-
πικού είναι σχεδόν αδύνατη η λειτουργία των 
λογιστικών γραφείων και των λογιστηρίων 
των επιχειρήσεων, διότι τα επιπλέον στοιχεία 
που ζητούνται παρέχονται σε άλλες δηλώ-
σεις όπως ΦΠΑ, Ε3 κ.λπ. 
Επίσης λόγω του φόρτου εργασίας των λο-
γιστικών γραφείων την περίοδο αυτή με τη 
σύνταξη των δηλώσεων του κτηματολογίου, 
αλλά και των σημειωμάτων περαίωσης του 
Ν. 3259/2004, παρακαλούμε να δώσετε πα-
ράταση στην υποβολή των συγκεντρωτικών 
καταστάσεων και ισοζυγίων της χρήσης 2007 
μέχρι τέλος του έτους 2008». 

Πηγή: EΞΠΡΕΣ 19/9/08
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