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Το Δ.Σ. εκφράζοντας όλα τα μέλη της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. , εύχεται στον  κο Δημήτριο 
Γκλεζάκο , στέλεχος του Υπουργείου 

Οικονομικών γρήγορη ανάρρωση και 
επιστροφή στα καθήκοντα του .

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας 
ΠανίδηςΑβραάμ            Πατέλης Νικόλαος 
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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). 

Δράσεις | Αντιδράσεις

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος των  υποκειμένων σε φόρο, σύμφω-
να με το ‘Aρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού 

έτους 2009 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγρά-
φων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

ΠΟΛ  : 1032

Δείτε περισσότερα 

Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους 
ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) νομικών προσώπων έτους 2009

ΠΟΛ  : 1034

Δείτε περισσότερα 

Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 

του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών

ΠΟΛ  : 1035

Δείτε περισσότερα 

Πως θα Φορολογηθούν τα πρατήρια Υγρών 
Καυσίμων για τη χρήση 2008

Δείτε περισσότερα 

- Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ  ΚΑΙ Η 
ΥΦΕΣΗ ΠΡΟ «ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ» ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
- Εσοδα €4,5 δισ. από τους ημιυ-
παίθριους
- Ερχονται νέοι φόροι στα ακίνη-
τα και στα καύσιμα
- Ποιοι και πώς γλιτώνουν τα 
τεκμήρια διαβίωσης
- Εκτακτη εισφορά έως 5.000 € 
για 128.000 φορολογουμένους
- Σε τρεις δόσεις ο φόρος για τα 
ακίνητα
- Μείωση φορολογητέας αξίας 
στην περίπτωση που επιχείρηση 
τίθεται σε ειδική εκκαθάριση

http://www.bmsoftware.gr
http://www.pofee.gr/cms/index.php?page=articles&show=yearsmonths&showsections=111111111111111&sectionsorder=07&articleslisdesc
http://www.pofee.gr/cms/index.php?&paramsfromget=true&page=articles&article=3308
http://www.pofee.gr/cms/index.php?&paramsfromget=true&page=articles&article=3309
http://www.pofee.gr/cms/index.php?page=pofeenews
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ΡΕΘΥΜΝΟ 19/03/2009

Τους τελευταίους μήνες η Παγκόσμια 
Οικονομία έχει εισέλθει στο στάδιο 
της ύφεσης, η οποία ξεκίνησε από την 

Αμερική και λόγω ακριβώς του χαρακτήρα 
της Παγκοσμιότητας των Οικονομιών των 
κρατών, αυτά έχουν επηρεαστεί άμεσα, άλλα 
πολύ και άλλα λιγότερα.
         Συνεχώς ανακοινώνονται μέτρα στήριξης 
από τις κυβερνήσεις και επιλέγονται στρατη-
γικές που κατά την άποψη τους θα αυξήσουν 
την ρευστότητα στην αγορά και θα τονώσουν 
την ζήτηση που είναι και η κινητήρια δύναμη 
μιας οικονομίας.
         Στην Ελλάδα επιλέχθηκε η ενίσχυση των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων να γίνει μέσω 
ενός ξεχασμένου φορέα το «Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.» 
(Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μι-
κρών Επιχειρήσεων) με δυνατότητα εγγύη-
σης μέχρι 2,5, δις Ευρώ και επιδότηση επι-
τοκίου μέχρι 100.000.000 Ευρώ, όσα δηλαδή 
μας έδωσε η ΕΟΚ για τη περίπτωση αυτή. 
Παράλληλα πακέτο 28 δις Ευρώ θα πάει από 
το Ελληνικό Δημόσιο προς τις Τράπεζες μέσω 
των οποίων θα διοχετευθούν στην αγορά και 
θα ενισχυθούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
με χαμηλότοκα δάνεια.
         Για την υποβολή αίτησης στο ΤΕΜΠΜΕ 
εκτός των άλλων ζητούνται 3 κερδοφόρες 
χρήσεις. Ο όρος αυτός αν μη τι άλλο έχει θέ-
σει εκτός προγράμματος πλήθος επιχειρήσε-
ων, διαχρονικά καταξιωμένες στην αγορά με 
αποτέλεσμα να βρίσκονται στα πρόθυρα τα-
μειακής ασφυξίας και παράλληλα οι Τράπεζες 
αν και έχουν μπει στο πρόγραμμα των 28 δις 
Ευρώ δεν δίνουν τις αναμενόμενες «ανάσες» 
παρά τις εκκλήσεις της Κυβέρνησης.
         Αργά ή γρήγορα αν αυτό συνεχιστεί θα 
υπάρξουν δυσάρεστες επιπτώσεις στην αγο-
ρά, στην Ελληνική Οικονομία γενικότερα και 
στο δημοσιονομικό Έλλειμμα ειδικότερα.
         Οι συνάδελφοι του κλάδου μας που βρί-
σκονται πολύ κοντά στο πρόβλημα των επι-

χειρήσεων και ζουν την αγωνία τους, έχουν 
διαπιστώσει ότι το ΤΕΜΠΜΕ κινείται σε λάθος 
κατεύθυνση, διότι αν μία επιχείρηση είναι 
κερδοφόρα και έχει ταμιακή ρευστότητα, 
τι ανάγκη έχει να λάβει την ενίσχυσή τους; 
Μήπως όμως έχουν δοθεί τέτοια χρήματα 
και έχουν μπει «κλειστά» σε τράπεζες με τα 
αυξημένα επιτόκια τα προθεσμιακά που δί-
νουν; Έχουμε διαβάσει σε εφημερίδες κάτι 
ανάλογο.

Η πρότασή μας είναι η αξιολόγηση να 
γίνεται:

1) Με βάση τη διαχρονική λειτουργία μιας 
επιχείρησης
2) Το πλήθος του προσωπικού που απασχο-
λεί 
3) Τις συνεχείς υποχρεώσεις της σε Δ.Ο.Υ. και 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 4) Τις υποχρεώ-
σεις της έναντι των Τραπεζών.
         Διαβάζουμε σε Οικονομική εφημερί-
δα του Σαββάτου στις 14/03/2009 ότι είχαν 
εγκριθεί 16.497 δάνεια ύψους 1.948 δις Ευρώ, 
σταγόνα στο σύνολο αναγκών της πραγματι-
κής οικονομίας.
         Αν δεν γίνει αύξηση του ορίου εγγυοδο-
σίας και τα χρήματα δεν δοθούν στις επιχει-
ρήσεις που τα έχουν ανάγκη, για τη συνέχιση 
της λειτουργίας τους και οι τράπεζες δεν στα-
ματήσουν αφενός μεν την επιλεκτική χρημα-
τοδότηση αφετέρου οι χρηματοδοτήσεις δεν 
δίνονται με μεγάλες καθυστερήσει, και τέλος 
δεν ενισχύσουν την αγορά με τα κεφάλαια 
που συγκέντρωσαν μέσω των προθεσμιακών 
καταθέσεων, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
δεν έχουν καμία τύχη και η ελληνική οικο-
νομία τότε θα καταλάβει τι σημαίνει η λέξη 
ύφεση.
           

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ  ΚΑΙ Η ΥΦΕΣΗ ΠΡΟ 
«ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δράσεις | Αντιδράσεις

http://www.offshoregreece.eu
http://www.specisoft.gr
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Τρίτο πακέτο μέτρων για τη μείωση 
του ελλείμματος ετοιμάζει μεθοδι-
κά η κυβέρνηση, με στόχο την εί-

σπραξη εσόδων που μπορεί να φθάσουν 
μέχρι και τα 5,2 δισ. ευρώ.

Στο πακέτο αυτό περιλαμβάνoνται η επι-
βολή φόρου για τη μη κατεδάφιση 1,5 
εκατομμυρίου ημιυπαίθριων χώρων, η 
νομιμοποίηση της κατοχής εκτάσεων του 
Δημοσίου από 200.000 ιδιώτες, η νομι-
μοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
και η νέα παράταση της ρύθμισης για την 
περαίωση.

Ως εφεδρείες κρατούνται προς το παρόν 
δύο ακόμη ρυθμίσεις: η αύξηση του ει-
δικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα 
και η επέκταση του μέτρου της έκπτωσης 
των αποδείξεων σε περισσότερες κατη-
γορίες δαπανών των φορολογουμένων.

Σύμφωνα με τα όσα επεσήμανε στον ΕΤ 
ανώτατη πηγή του υπουργείου Οικονομί-
ας, τα νέα εισπρακτικά μέτρα στα οποία 
προσανατολίζεται πλέον η κυβέρνηση 
προβλέπουν:

1. Την επιβολή φόρου σε 1.500.000 ιδι-
οκτησίες που περιλαμβάνουν «κλεισμέ-
νους» ημιυπαίθριους χώρους. Ο φόρος 
μπορεί να φθάσει το 20% ή ακόμη και το 
30% της αντικειμενικής αξίας των «κλει-
σμένων» ημιυπαίθριων και να αποδώσει 
έσοδα έως και 4,5 δισ. ευρώ! Η δυνατό-
τητα είσπραξης ενός τόσο μεγάλου πο-
σού υπάρχει, καθώς η μέση έκταση κάθε 
ημιυπαίθριου χώρου εκτιμάται ότι είναι 
15 τ.μ. και το σύνολο των ημιυπαίθριων 
1,5 εκατομμύριο. Με τη μέση αντικειμε-
νική αξία να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ 
ανά τ.μ., η συνολική αντικειμενική αξία 
των ημιυπαίθριων εκτιμάται ότι φθάνει 
τα 22,5 δισ. ευρώ. Αν επί της αξίας αυτής 
επιβληθεί φόρος 20%, το συνολικό ποσό 
που μπορεί να εισπραχθεί από το Δημό-
σιο φθάνει τα 4,5 δισ. ευρώ. Το ίδιο ποσό 
μπορεί να εισπραχθεί ακόμη κι αν διαπι-

στωθεί ότι η συνολική αντικειμενική αξία 
των «φορολογήσιμων» ημιυπαίθριων πε-
ριορίζεται στα 15 δισ. ευρώ και ο φόρος 
ορισθεί στο 30%.

2. Νομιμοποίηση της κατοχής εκτάσεων 
του Δημοσίου από 200.000 οικογένειες 
σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σχέδιο 
που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας 
προβλέπει την απόδοση τίτλων ιδιοκτη-
σίας στις οικογένειες αυτές, ορισμένες 
από τις οποίες προέρχονται από πρό-
σφυγες ή σεισμοπαθείς. Το σχέδιο προ-
βλέπει τη νομιμοποίηση της κατοχής 
δημοσίων κτημάτων συνολικής επιφά-
νειας 2 εκατομμυρίων στρεμμάτων. Οι 
κάτοχοι θα λάβουν τους τίτλους, αφού 
καταβάλουν στο Δημόσιο τιμήματα που 
θα προσδιορισθούν με βάση τις αντικει-
μενικές ή τις αγοραίες τιμές των ακινή-
των. Για περιπτώσεις στις οποίες εντός 
των κατεχομένων δημοσίων κτημάτων 
έχουν ανεγερθεί κτίσματα που χρησιμο-
ποιούνται ως πρώτη κατοικία, καθώς και 
για πολύτεκνους και ανάπηρους, θα προ-
βλέπονται μειώσεις στα προσδιοριζόμε-
να τιμήματα. Τα προσδοκώμενα έσοδα 
υπολογίζονται σε 300 εκατ. ευρώ.

3. Νομιμοποίηση των ηλεκτρονικών παι-
χνιδιών, λόγω επικείμενης καταδίκης της 
χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο, η οποία συνεπάγεται την επιβολή 
προστίμων συνολικού ποσού 40.000 
ευρώ την ημέρα. Νομοσχέδιο που έχει 
ήδη καταρτίσει το υπ. Οικονομίας προ-
βλέπει την επαναλειτουργία των ψυχα-
γωγικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, όχι 
όμως και των τυχερών, που είναι γνωστά 
και ως «φρουτάκια». Το «τέλος διενέργει-
ας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων» θα 
καθοριστεί από 100 έως 1.000 ευρώ για 
κάθε παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τον 
πληθυσμό της πόλης. Το ύψος των προσ-
δοκώμενων εσόδων φθάνει τα 200 εκατ. 
ευρώ.

4. Επανενεργοποίηση της ρύθμισης για 

την περαίωση των εκκρεμών φορολο-
γικών υποθέσεων των χρήσεων 2000-
2006, με προθεσμία που θα λήγει εντός 
του Μαΐου. Από τη ρύθμιση αυτή εκτιμά-
ται ότι θα εισπραχθούν άλλα 250 εκατ. 
ευρώ.

Κίνδυνος έκτακτης εισφοράς 
και για εφάπαξ, αποζημιώσεις

Τον κίνδυνο να πληρώσουν την έκτακτη 
εισφορά των 1.000-5.000 ευρώ αντιμετω-
πίζουν χιλιάδες συνταξιούχοι που έλαβαν 
το 2007 εφάπαξ, καθώς επίσης και χιλιά-
δες άλλοι πολίτες οι οποίοι κατά τη διάρ-
κεια του 2007 απολύθηκαν ή αποχώρη-
σαν με προγράμματα εθελουσίας εξόδου 
και έλαβαν για τους λόγους αυτούς ποσά 
αποζημιώσεων ύψους δεκάδων έως και 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τα ποσά 
που έλαβαν οι εν λόγω φορολογούμενοι 
είτε απαλλάσσονται από το φόρο εισο-
δήματος είτε φορολογούνται αυτοτελώς. 
Οι δικαιούχοι τα συμπεριέλαβαν στις 
φορολογικές δηλώσεις για το 2007, ανα-
γράφοντάς τα στους κωδικούς 659-660 
του εντύπου Ε1, ώστε αυτά να ληφθούν 
υπόψη από την εφορία για μελλοντική 
κάλυψη τεκμηρίων. Ωστόσο, επειδή τα 
ποσά αυτά είναι μεγάλα, πολλοί φορο-
λογούμενοι που τα έλαβαν κινδυνεύουν, 
να χαρακτηρισθούν ως έχοντες εισοδή-
ματα υψηλότερα των 60.000 ευρώ. Κι 
αυτό διότι, όπως διευκρίνισε ο υπουργός 
Οικονομίας, κ. Γ. Παπαθανασίου, κατά 
την ανακοίνωση των νέων οικονομικών 
μέτρων, στα δηλωθέντα εισοδήματα που 
θα ληφθούν υπόψη για να επιβληθεί η 
έκτακτη εισφορά περιλαμβάνονται και 
τα απαλλασσόμενα από το φόρο, όπως 
είναι το εφάπαξ, καθώς επίσης και τα αυ-
τοτελώς φορολογούμενα, όπως είναι οι 
αποζημιώσεις για απολύσεις ή για απο-
χωρήσεις λόγω εθελουσίας εξόδου.

Εσοδα €4,5 δισ. από τους ημιυπαίθριους

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 21/3/2009



λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 070• 27 Μαρτίου 2009  • σελίδα 4 •  

Φορολογικά | Οικονομικά

Σε νέα φοροεισπρακτικά μέτρα με 
στόχο την άντληση επιπλέον εσό-
δων 2,5- 3 δισ. ευρώ, όσο εκτιμάται 

ότι θα είναι η μαύρη τρύπα στον προϋπο-
λογισμό του 2009 που για μία ακόμη χρο-
νιά συντάχθηκε χωρίς να απεικονίζεται η 
πραγματική κατάσταση της οικονομίας, 
αναμένεται να οδηγηθεί το υπουργείο 
Οικονομικών ως το τέλος του τρέχοντος 
έτους προκειμένου να μην πέσει δραμα-
τικά έξω όσον αφορά τους στόχους του 
Προγράμματος Σταθερότητας. 

Το μεγαλύτερο κομμάτι στην πίτα των 
εσόδων θα προέλθει από τη νομιμοποίη-
ση ή τακτοποίηση- όπως είπε ο υπουργός 
ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ.Σουφλιάς- των ημιυπαίθριων 
χώρων, τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, τον έκτακτο φόρο στα υψηλά 
εισοδήματα και τις αλλαγές στη φορολο-
γία των ακινήτων τα οποία για μία ακόμη 
φορά θα βρεθούν στο επίκεντρο του φο-
ρολογικού ενδιαφέροντος. Επίσης εξετά-
ζεται η αύξηση του ειδικού φόρου κατα-
νάλωσης στα καύσιμα που προτείνουν 
υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργεί-
ου Οικονομικών, τώρα που οι τιμές του 
πετρελαίου είναι χαμηλά. 

Στο υπουργείο Οικονομικών εργάζονται 
προκειμένου να καταλήξουν στα μέτρα 
εκείνα που θα εφαρμοστούν κατά τη δι-
άρκεια του έτους και προφανώς μετά τις 

Το νέο σύστημα τεκμηρίων, όταν 
ανακοινώθηκε από το υπουργείο 
Οικονομίας, είχε ξεσηκώσει θύελλα 

αντιδράσεων, αφού καλούνται να πληρώ-
σουν περισσότερους φόρους κάποιες κα-
τηγορίες πολιτών. Υπάρχουν όμως και οι… 
τυχεροί της υπόθεσης και είναι κάποιοι φο-
ρολογούμενοι που πληρούν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις και αφού προσκομίσουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οποιοιδήποτε λόγοι οδηγούν στο τελικό 
αποτέλεσμα η πραγματική δαπάνη του φο-
ρολογουμένου και των μελών που τον βα-
ρύνουν να είναι μικρότερη από την τεκμαρ-
τή δαπάνη, όπως αποδεικνύεται από τον 
υπόχρεο με βάση πραγματικό περιστατικό, 
απαλλάσσουν από το τεκμήριο διαβίωσης. 
Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται:

1. Η νοσηλεία σε νοσοκομείο 

2. Στρατιωτική θητεία στις Ένοπλες Δυνά-
μεις 

3. Φυλάκιση 

4. Άνεργοι για όσο διάστημα λαμβάνουν το 
σχετικό επίδομα 

5. Συγκατοίκηση με συγγενείς πρώτου 
βαθμού και μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, 
γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συμ-
βάλλουν οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι πραγ-
ματοποιούν εισόδημα από εμφανείς πηγές 

6. Ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην 
κυριότητα τους επιβατικό αυτοκίνητα ιδιω-
τικής χρήσης, από κληρονομιά του πατέρα 

ευρωεκλογές για να μη βρεθούν για μία 
ακόμη χρονιά εκτός στόχων τα έσοδα. 
Ωστόσο τα μέτρα αυτά θα έχουν άμεση 
επίπτωση στα οικονομικά εκατοντάδων 
χιλιάδων πολιτών οι οποίοι για μία ακό-
μη φορά θα κληθούν να βάλουν το χέρι 
στην τσέπη για να σώσουν τα δημόσια 
ταμεία. 

5% Ο ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ: Σύμ-
φωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εκτός 
από τη νομιμοποίηση-τακτοποίηση των 
ημιυπαίθριων χώρων, το υπουργείο Οι-
κονομικών εξετάζει ως μέτρο για την 
αύξηση των εσόδων την αλλαγή του συ-
ντελεστή φορολογίας κληρονομιών και 
γονικών παροχών από το 1% που είναι 
σήμερα στο 5%. Αν συμβεί αυτό τότε οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις για χιλιάδες 
κληρονόμους αλλά και παιδιά που απο-
κτούν ακίνητα με γονική παροχή θα είναι 
σημαντικές. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΚ: Παράλληλα, η 
πολιτική ηγεσία δέχεται εισηγήσεις για 
αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του 
Ενιαίου Τέλους Ακινήτων με εφαρμογή 
κλιμακωτών συντελεστών οι οποίοι θα 
διαμορφώνονται ανάλογα με τη συνολι-
κή αντικειμενική αξία της ακίνητης πε-
ριουσίας των ιδιοκτητών. Το μέτρο αυτό 
εκτιμάται ότι είναι δικαιότερο από το 

ισχύον καθώς οι μικρότερες περιουσίες 
θα φορολογούνται με χαμηλότερο συ-
ντελεστή του 1 τοις χιλίοις που ισχύει σή-
μερα και οι μεγαλύτερες με συντελεστή 
περί το 1,5 τοις χιλίοις. 

«ΠΑΓΩΝΟΥΝ» ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ: 
Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στις αντικει-
μενικές αξίες, κάτι τέτοιο δεν συζητείται 
προς το παρόν, αν και κανείς δεν μπορεί 
να είναι σίγουρος στην περίπτωση που 
τα έσοδα από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 
δεν είναι τα αναμενόμενα. ΝΕΑ ΠΕΡΑΙ-
ΩΣΗ: Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι 
το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει και 
πάλι τη δυνατότητα με τροπολογία σε 
χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 
κλείσουν τις φορολογικές εκκρεμότητες 
της επταετίας 2000-2006 καθώς δεν πρό-
λαβαν να ενταχθούν στη ρύθμιση που 
ίσχυσε ως τα τέλη του προηγούμενου 
μήνα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και 
για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗ: Ακό-
μη, αλλαγές ετοιμάζονται και στη διαδι-
κασία της αυτοπεραίωσης, όπου κάθε 
χρόνο περίπου 500.000 ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
συμπληρώνουν τον πίνακα Ι του εντύπου 
Ε3 και κλείνουν χωρίς έλεγχο τις φορολο-
γικές τους χρήσεις. 

Ερχονται νέοι φόροι στα ακίνητα και στα καύσιμα 

Πηγή:  ΤΟ ΒΗΜΑ 15/3/2009 

Ποιοι και πώς γλιτώνουν τα τεκμήρια διαβίωσης
ή της μητέρας τους 
7. Προσκόμιση στοιχείων, από τα οποία 
αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερης 
βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη 
από την τεκμαρτή.

Όσοι ανήκουν σε αυτές τις περιπτώσεις 
πρέπει να απευθυνθούν πρώτα στον προ-
ϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μαζί με τα 
δικαιολογητικά, και να συζητήσουν για τον 
καθορισμό της δαπάνης. Κατόπιν θα υπο-
βάλλουν τη φορολογική δήλωση μαζί με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι αν πρόκειται για τους 
γονείς, που συμβάλλουν στο εισόδημα 
ανηλίκου, η διαφορά τεκμαρτής δαπάνης 
καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγα-
λύτερο εισόδημα.

Πηγή: Press time 14/3/2009
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«Κεφαλικό» φόρο, ο οποίος κυμαίνεται 
από 1.000 έως 5.000 ευρώ, επιβάλλει η 
κυβέρνηση στους φορολογούμενους 
με εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ 
για να βάλει στα ταμεία του Δημοσίου 
το ποσό των 274 εκατ. ευρώ. Το μέτρο 
αυτό θίγει 128.000 φορολογούμενους 
οι οποίοι ανάλογα με το εισόδημά τους 
θα κληθούν να πληρώσουν στην εφο-
ρία έκτακτη εισφορά η οποία διαμορ-
φώνεται ως εξής:

1.000 ευρώ για όσους δηλώνουν συνολικό 
ατομικό εισόδημα από 60.000 έως 80.000 
ευρώ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 60.000 
φορολογούμενοι.

2.000 ευρώ για όσους δηλώνουν συνολικό 
ατομικό εισόδημα από 80.000 έως 100.000 
ευρώ. Το ποσό αυτό θα πληρώσουν 26.000 
φυσικά πρόσωπα.

3.000 ευρώ για όσους δηλώνουν συνολικό 
ατομικό εισόδημα από 100.000 έως 150.000 
ευρώ, μέτρο που θίγει 24.000 φορολογού-
μενους.

5.000 ευρώ για 18.000 φορολογούμενους 
που δηλώνουν συνολικό ετήσιο εισόδημα 
άνω των 150.000 ευρώ.

Υψηλότερους φόρους για τα ακίνητα 
που κατέχουν, θα κληθούν να πλη-
ρώσουν στην εφορία τα νομικά πρό-

σωπα. Το ΕΤΑΚ θα υπολογιστεί με τις νέες 
αυξημένες αντικειμενικές αξίες γης, αφού 
τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται και για 
τα εκτός σχεδίου γήπεδα και αγροτεμάχια 
που έχουν στην κατοχή τους. Ο φόρος θα 
καταβληθεί σε 3 διμηνιαίες δόσεις, εκ των 
οποίων η πρώτη με την υποβολή της σχετι-
κής δήλωσης που θα υποβληθεί τον Μάιο. 
Η δήλωση του ΕΤΑΚ υποβάλλεται στην εφο-
ρία σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά 

Εκτακτη εισφορά έως 5.000 € για 
128.000 φορολογουμένους 

Για την επιβολή του κεφαλικού φόρου 
θα ληφθούν υπόψη:

Τα εισοδήματα που δήλωσαν τα φυσικά 
πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, εμποροβιοτέχνες, εισο-
δηματίες, αγρότες) το οικονομικό έτος 2008 
δηλαδή τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν 
το 2007. Η καταβολή της έκτακτης εισφο-
ράς θα γίνει σε δόσεις κατόπιν αποστολής 
ειδικών ειδοποιητηρίων στους 128.000 φο-
ρολογούμενους από την Γενική Γραμματεία 
Πληροφορικών Συστημάτων.

Το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται (ειδικά επι-
δόματα, τόκοι καταθέσεων, ομολόγων κ.λπ) 
και τα φοροαπαλλασσόμενα (κέρδη από 
μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.).

Το ατομικό δηλωθέν εισόδημα του φορο-
λογούμενου.

Με τον τρόπο αυτό, όπως τόνισε ο υπουργός 
Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου, όσοι έχουν 
υψηλότερα εισοδήματα θα συνεισφέρουν 
στην έκτακτη προσπάθεια για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών της κρίσης, χωρίς να 
ακυρώνεται η σταδιακή μείωση της άμεσης 
φορολογίας που έχει θεσμοθετηθεί.

Η επιβολή έκτακτης εισφοράς θα συμπερι-
ληφθεί στο νομοσχέδιο που θα καταθέσει 
τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το υπουρ-
γείο Οικονομίας στο οποίο θα περιλαμβά-
νεται και η παράταση για την περαίωση των 
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της 
περιόδου 2000- 2006.
 

Ληξιπρόθεσμα χρέη 

Νέο σύστημα παρακολούθησης και είσπρα-
ξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο με εξειδικευμένους συμβούλους 
και άμεσο στόχο έσοδα 1,8 δισ. ευρώ για 
το 2009 σχεδιάζει η κυβέρνηση, η οποία 
μέχρι τώρα δεν κατάφερε να εισπράξει τις 
βεβαιωμένες οφειλές και να αντιμετωπίσει 
τη φοροδιαφυγή. Όπως δήλωσε χθες ο κ. 
Παπαθανασίου το σύνολο των οφειλών 
ανέρχεται σε περίπου 20 δισ. ευρώ.

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα τοποθετη-
θούν στις εφορίες για την πλήρη αναβάθ-
μιση του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό, 
όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαθανασίου, θα 
βελτιωθούν οι μέθοδοι παρακολούθησης, 
ειδοποίησης και είσπραξης των φορολογι-
κών οφειλών προς τις εφορίες.
 

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 19/3/2009

περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:

- Για απαλλαγή δασικής έκτασης, απαιτείται 
ο σχετικός χαρακτηρισμός της ως δασικής 
είτε από διοικητική πράξη, είτε σε περίπτω-
ση αμφισβήτησης από το ΣτΕ.

- Για απαλλαγή, με τον όρο της αμοιβαιό-
τητας, ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών 
που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση 
των πρεσβειών και προξενείων, ξένων πρε-
σβευτών και διπλωματικών αντιπροσώπων 
και πρακτόρων, βεβαίωση του υπουργείου 
Εξωτερικών.

- Για την απαλλαγή ακινήτων, τα οποία έχουν 
δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία 
του υπουργείου Πολιτισμού, λόγω αρχαι-
ολογικής έρευνας, βεβαίωση της οικείας 
Εφορείας Αρχαιοτήτων.

- Για την απαλλαγή κτισμάτων, για τα οποία 
έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφι-
σης, φωτοαντίγραφο της άδειας ή του πρω-
τοκόλλου κατεδάφισης, το οποίο ισχύει την 
1η Ιανουαρίου 2009

Σε τρεις δόσεις ο φόρος για τα ακίνητα 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 13/3/2009
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ΔIEYKPINIΣEIΣ ως προς την προ-

θεσμία για την υποβολή αίτησης 

προς τη ΔΟΥ για μείωση της φο-

ρολογητέας αξίας στην περίπτωση που η 

αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση τίθεται σε 

ειδική εκκαθάριση και η περίοδος της εκκα-

θάρισης παρατείνεται με απόφαση του Εφε-

τείου, έδωσε το Yπουργείο Οικονομικών με 

την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1036/2009. Με αυτήν 

κοινοποιήθηκε και η σχετική (434/2008) 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους σχετικά με την προθεσμία 

αυτή. 

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος έχει ως εξής: 

«Σας κοινοποιούμε τη με αριθμό 434/2008 

γνωμοδότηση του Στ΄ Τμήματος του Νομι-

κού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε 

δεκτή από τον υφυπουργό Οικονομίας και 

Οικονομικών Αντ. Μπέζα.

Η εν λόγω γνωμοδότηση αφορά την πε-

ρίπτωση που υποβάλλονται αιτήσεις στις 

ΔΟΥ για μείωση της φορολογητέας αξίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 

παράγραφος 5α του Κώδικα ΦΠΑ λόγω θέ-

σης των αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων 

σε ειδική εκκαθάριση, μετά την παρέλευση 

έξι μηνών από την έκδοση της σχετικής 

απόφασης του Εφετείου και εφόσον έχει εκ-

δοθεί απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου 

για εξάμηνη παράταση των ενεργειών της 

ειδικής εκκαθάρισης.

Ειδικότερα, με την εν λόγω Γνωμοδότηση 

έγιναν δεκτά τα εξής:

Η εξάμηνη προθεσμία της παρ. 5 α του άρ-

θρου 19 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας, που κυρώθηκε με τον Ν. 2859/2000, 

τίθεται για την έκδοση της πράξης του προ-

ϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟY και όχι για την 

υποβολή της αίτησης από τον φορολογού-

μενο. Συνεπώς, η προθεσμία αυτή είναι εν-

δεικτική (άρθρο 10 παρ. 5 του Κώδικα Διοι-

κητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με τον 

Ν. 2690/1999).

Αρχίζει, δε, η εν λόγω προθεσμία από την 

υποβολή της αίτησης του φορολογουμέ-

νου, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μετά 

την έκδοση της απόφασης του Εφετείου, με 

την οποία τίθεται σε ειδική εκκαθάριση η 

αντισυμβαλλόμενη με τον αιτούντα επιχεί-

ρηση και να συνοδεύεται από τα στοιχεία 

που αποδεικνύουν ότι η απαίτηση κατέστη 

οριστικώς ανείσπρακτη. Στα παραπάνω 

αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνεται απα-

ραιτήτως και ο οριστικοποιημένος πίνακας 

κατατάξεως των δανειστών. 

Η εγκύκλιος ΠΟΛ 1181/1998 αναφέρει ότι η 

αίτηση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι 

μηνών από την έκδοση της απόφασης του 

Εφετείου και μαζί προσκομίζονται τα απα-

ραίτητα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει 

το σύνολο της ανείσπρακτης απαίτησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα διάτα-

ξη του Κώδικα ΦΠΑ το Δημόσιο δεν απαιτεί 

τον ΦΠΑ που αναλογεί σε φορολογητέες 

πράξεις, κατά το μέρος που η επιχείρηση 

δεν είναι δυνατό να εισπράξει από τον αντι-

συμβαλλόμενό της την αντιπαροχή για τις 

πράξεις αυτές επειδή ο αντισυμβαλλόμενος 

τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. Προκύπτει 

λοιπόν ότι για την εφαρμογή της διάταξης 

αυτής και την ολική ή μερική μείωση της φο-

ρολογητέας αξίας απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι α) η πραγματοποίηση φορολογητέων 

πράξεων, β) η μη πληρωμή του τιμήματος 

και γ) η διαπίστωση ότι η απαίτηση κατέστη 

οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως για τον 

λόγο ότι η επιχείρηση που οφείλει το τίμη-

μα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. 

Κατά συνέπεια, η ολική ή μερική μείωση της 

φορολογητέας αξίας συναρτάται απολύτως 

με την τυπική διαδικασία και το αποτέλεσμα 

της εκκαθάρισης, δηλαδή από τη νόμιμη 

αναγγελία της απαίτησης του φορολογου-

μένου και από το ποσοστό που αυτή θα ικα-

νοποιηθεί από το προϊόν της εκκαθάρισης 

με βάση και τον σχετικό πίνακα κατάταξης 

των δανειστών. Πριν λοιπόν τη σύνταξη και 

οριστικοποίηση από τον εκκαθαριστή του 

πίνακα κατάταξης, οι δανειστές δεν γνω-

ρίζουν αν θα εισπράξουν ολόκληρη την 

απαίτησή τους ή αν αυτή θα μειωθεί κατά 

συγκεκριμένο ποσό.

Προκειμένου να έχει λοιπόν εφαρμογή η 

σχετική διάταξη του Κώδικα ΦΠΑ στην περί-

πτωση που η εκκαθάριση διαρκεί περισσό-

τερους από έξι μήνες, και δεδομένου ότι η 

ισχύουσα διάταξη ήδη απαιτεί την προσκό-

μιση από τον φορολογούμενο, μαζί με την 

αίτηση, των απαραίτητων στοιχείων από τα 

οποία προκύπτει το σύνολο της ανείσπρα-

κτης απαίτησης (π.χ. πίνακας κατάταξης), 

εκδόθηκε η συνημμένη γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφω-

να με την οποία η εξάμηνη προθεσμία της 

παρ. 5α του άρθρου 19 του Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας, που κυρώθηκε με το 

ν. 2859/2000, τίθεται για την έκδοση της 

πράξης του προϊσταμένου της αρμόδιας 

ΔΟY και όχι για την υποβολή της αίτησης 

από τον φορολογούμενο και αρχίζει από 

την υποβολή της αίτησης του φορολογου-

μένου, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μετά 

την έκδοση της απόφασης του Εφετείου.

Κάθε διαταγή αντίθετου περιεχομένου, ανα-

φορικά με την προθεσμία άσκησης αίτησης 

από επιχείρηση για μείωση της φορολο-

γητέας αξίας, επειδή η αντισυμβαλλόμενή 

της τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση, παύει να 

ισχύει, από την έκδοση της παρούσας».

Μείωση φορολογητέας αξίας στην περίπτωση που επιχείρηση 
τίθεται σε ειδική εκκαθάριση 

Πηγή: ΕΧΠΡΕΣ 24/3/2009


