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- Συνάντηση του Προεδρείου της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με την Πολιτική
 Εκπρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για 
θέματα Οικονομίας κα Λούκα Κα-
τσέλη

-ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙ-
ΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) 

- Με δόσεις ο ΦΠΑ από τον 
Οκτώβριο

- Παρατείνονται έως 30 Ιουνίου 2010 
οι προθεσμίες παραγραφής
 υποθέσεων φορολογίας 
εισοδήματος

- Σε ισχύ οι ρυθμίσεις για ΦΠΑ, 
πλειστηριασμούς, απόσυρση Ι.Χ.
 και Ολυμπιακή 

Περιοδ ική  Ενημερωτ ική  Έκδοση  σε  Λογ ιστ ικά  & Φοροτεχν ικά  θέματα
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.:: επιγραμματικά::.
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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοι-
νώσει την έναρξη 

Προγραμμάτων 
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης
τα οποία  θα υλοποιηθούν με τη μέ-
θοδο της Ανοικτής Εξ Αποστάσε-
ως Εκπαίδευσης και διαδικτυακές 
τεχνολογίες (που επιτρέπουν την 
παρακολούθηση από κάθε περιοχή 
της χώρας). 

Δράσεις  | Αντιδράσεις 

Προς τον:
Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Κο Μπέζα Αντώνιο 

  Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων  
και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/92   

  

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

 Παρακαλούμε πολύ να δοθεί παράταση για την υποβολή 
των συγκεντρωτικών καταστάσεων  και ισοζυγίων του άρ-
θρου 20 του Π.Δ 186/92, η οποία λήγει στις 30/9/2009, μέχρι 
και την 31η Ιανουαρίου  2010.
          Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η ικανοποίη-
ση του αιτήματος μας.   

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
                

Πανίδης  Αβραάμ                                                       Πατέλης Γ. Νικόλαος



Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. συνεχίζο-
ντας τον κύκλο των συναντή-

σεων με τα αρμόδια Υπουργεία και 
τα Πολιτικά Κόμματα με στόχο την 
προώθηση της αναγκαιότητας για 
την «πιστοποίηση» των Λογιστών 
– Φοροτεχνικών που ασκούν νό-
μιμα το Ελευθέριο Επάγγελμα του 
Φοροτεχνικού – Λογιστή, εκπροσω-
πούμενο από Μέλη του Προεδρεί-
ου είχε στις 12/09/09 συνάντηση με 
στελέχη του Τομέα Οικονομίας του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ 
Palace στην Θεσσαλονίκη.
 Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εκπροσώ-
πησαν οι κ.κ. ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΝΙΔΗΣ 
– Πρόεδρος του Δ.Σ., ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΤΕΛΗΣ – Γενικός Γραμματέας, ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ – Α’ Αντιπρόε-
δρος, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
– Β’ Αντιπρόεδρος και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ – Υπεύθυνος Δημο-

σίων Σχέσεων.
 Από τον Τομέα Οικονο-
μίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν 
παρόντες η Πολιτική Εκ-
πρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
για θέματα Οικονομίας κα 
Λούκα Κατσέλη, η Γραμμα-
τέας του Τομέα Οικονομίας 
κα Ντίνα Λάζαρη και ο επι-
κεφαλής της επιτροπής του 
Τομέα Οικονομίας για θέμα-
τα φορολογίας κος Δημήτρι-
ος Γεωργακόπουλος.
 Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κατέθεσε 
εγγράφως τις παρατηρήσεις και τις 
προτάσεις του επί του Φορολογικού 
Προγράμματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως 
αυτό είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι την 
προηγουμένη, και ακολούθησε συ-
ζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
Δεν υπήρχαν ουσιαστικές αποκλί-
σεις από τους στόχους των προτά-
σεων που κατέθεσαν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
στις 17/03/07 και 23/07/07. 
 Η ουσία της τοποθέτησης, από 
την πλευρά της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., αφορού-
σε αφ’ ενός την αναγκαιότητα για 
την μη επιβολή, κάθε είδους, νέου 
φόρου και την εφαρμογή μιας κοι-
νής-ενιαίας και τιμαριθμοποιημέ-
νης φορολογικής κλίμακας για όλα 
τα φυσικά πρόσωπα και αφ’ ετέρου 
την  ανάγκη στήριξης, με κάθε δη-
μοσιονομικό τρόπο, των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων που κυριολε-
κτικά βρίσκονται στις συμπληγάδες 
της οικονομικής κρίσης και της 
γραφειοκρατίας του κρατικού μη-
χανισμού που δίνει πλέον την εντύ-
πωση ότι έχει σαν μοναδικό στόχο 
την είσπραξη φόρων από έχοντες 
και μη. 
 Αμέσως μετά συζητήθηκαν οι λε-
πτομέρειες επί της πρότασης της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την Πιστοποίηση των 
Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφεί-
ων και το κοινό συμπέρασμα ήταν 
ότι είναι ένα αναγκαίο βήμα που θα 
βοηθήσει, μαζί με τα υπόλοιπα μέ-

τρα που προτείνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ,. στον  
δραστικό περιορισμό της φοροδι-
αφυγής που πλήττει τον υγιή αντα-
γωνισμό και αφαιρεί από  το Κράτος 
πολύτιμους πόρους για Κοινωνική 
Πολιτική και την ανακούφιση των 
ασθενέστερων τάξεων.
 Ιδιαίτερη θετική στο αίτημα του 
Κλάδου μας αποδείχθηκε η Πο-
λιτική Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
για θέματα Οικονομίας, κα Λούκα 
Κατσέλη, η οποία επισήμανε ότι 
οι συνθήκες απαιτούν το Δημόσιο 
να ξεκαθαρίσει το ποιοι και πως 
θα ασκούν το Ελεύθερο Επάγγελ-
μα του Λογιστή – Φοροτεχνικού, 
οι οποίοι πλέον θα είναι οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι των φορολογούμενων 
ενώπιον των φορολογικών αρχών 
σε θέματα που άπτονται των αρμο-
διοτήτων τους, δεσμευόμενοι όμως 
ταυτόχρονα από την τήρηση ενός 
Κώδικα Δεοντολογίας σύμφωνα με 
την διεθνή πρακτική. 
 Λόγω των υποχρεώσεων των εκ-
προσώπων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η συζήτη-
ση διήρκησε μόνον 90 λεπτά και 
δόθηκε εκατέρωθεν η διαβεβαίωση 
για την συνέχιση της συζήτησης επί 
του φορολογικού προγράμματος 
μετά τις Εθνικές Εκλογές μέσα στα 
πλαίσια της θεσμοθέτησης ενός 
αναβαθμισμένου συμβουλευτικού 
ρόλου που μπορεί να διαδραματί-
σει η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ως η μόνη εκπρό-
σωπος του Κλάδου των Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Φοροτεχνικών 
– Λογιστών.

Συνάντηση του Προεδρείου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με την Πολιτική
 Εκπρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για θέματα Οικονομίας κα Λούκα Κατσέλη
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ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ., στα πλαίσια 
των κοινωνικών εκδηλώσεων 

της ένωσης και της σύσφιξης των 
σχέσεων μεταξύ των μελών της 
Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. και γενικά των συναδέλ-
φων, αποφάσισε να πραγματοποι-
ήσει 7ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στην ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
από Δευτέρα 26-10-2009 έως Κυρι-
ακή 1-11-2009 σε συνεργασία με το 
πρακτορείο LG travel. Στην εκδρο-

μή μπορούν να συμμετέχουν και 
συνάδελφοι άλλων Ενώσεων.
Η τιμή προσφορά της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. κατ’ 
άτομο για τα μέλη της και για τους 
συνοδούς των (σύζυγος, παιδιά, φί-
λοι) είναι 590,00 € (συμπεριλαμβά-
νονται και οι φόροι αεροδρομίου).
Η διαμονή θα είναι σε κεντρικά ξε-
νοδοχεία 4* αστέρων με ημιδιατρο-
φή (πρωινό + 1γεύμα ημερησίως).
Λόγω αυξημένης ζήτησης αεροπο-

ρικών εισιτηρίων, θα πρέπει να κλεί-
σουμε έγκαιρα τις θέσεις γι’ αυτό 
δηλώστε συμμετοχή έως 15-9-2009 
στην γραμματεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. με 
προκαταβολή το 30% μέχρι την ίδια 
ημερομηνία και εξόφληση του υπο-
λοίπου μέχρι 16-10-09.
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί-
τε για να περάσουμε ένα αξέχαστο 
εφταήμερο στις μαγευτικές Πρω-
τεύουσες της Κεντρικής Ευρώπης.

1η ΗΜΕΡΑ(26/10/2009) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ
Συγκεντρωση το μεσημερι στο αεροδρομιο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ πτηση για Βουδαπεστη. Αφι-
ξη και αμεσως επιβιβαση στο λεωφορειο με 
προορισμο τη Βιεννη.Τακτοποιηση στο ξενο-
δοχειο και αφου παρουμε το δειπνο ο χρονος 
μας είναι ελευθερος για μια πρωτη γνωριμια 
της πολης.
2η ΗΜΕΡΑ(27/10/2009) – ΒΙΕΝΝΗ   ΞΕΝΑΓΗ-
ΣΗ 
Μετα το πρωινο ξεκιναμε αμεσως την ξενα-
γηση μας οπου θα επισκεφθουμε τα ανα-
κτορα της Μαριας Θηρεσιας(πασιγνωστο 
Σεμπουρν),το ανακτορο Μπελβεντερε,θα 
περιγηθουμε τη λεωφορο του Ρινγκ με τα 
σημαντικοτερα αξιοθεατα οπως το Δημο-
τικο Παρκο,την Οπερα,το τετραγωνο των 
μουσειων,την πυλη του Φραγκισκου Ιωσηφ,το 
Δημαρχειο,το παλιο Ανακτορικο θεατρο,το 
Πανεπιστημιο και την Εκκλησια του Ταγματος 
Φωτιφ Κιρχε.Απο εκει θα καταληξουμε στον 
καθεδρικο ναο του Αγιου Στεφανου και θα 
περπατησουμε στη συνοικια της Ελληνικης 
παροικιας.Βραδυνο στο ξενοδοχειο, ελευ-
θερο χρονο στην πολη και ισως αργοτερα 
προαιρετικη διασκεδαση  σε καποια κρασο-
ταβερνα της Βιεννης.
3η ΗΜΕΡΑ(28/10/2009)-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ
Παιρνουμε το πρωινο μας και αμεσως μετα 
αναχωρουμε για την Πραγα,αφιξη, τα-
κτοποιηση στο ξενοδοχειο και ξεκιναμε 
περιγηση,γνωριμια της πολης με τα αναριθ-

μητα αξιοθεατα,το Δημαρχειο,τον Πυργο της 
Πυριτιδας,το αστρονομικο ρολοι.Το βραδυ 
θα παρουμε το δειπνο και ελευθεροι στην 
πολη για διασκεδαση(προαιρετικη) ειτε για να 
δοκιμασουμε τις Τσεχικες γευσεις μπυρας,ειτε 
καποια παρασταση Μαυρου θεατρου η κανο-
ντας μια μινι κρουαζιερα στον Μολδαβα.
4η ΗΜΕΡΑ(29/10/2009)-ΠΡΑΓΑ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρωινο και ξεναγηση της πολης αρχιζοντας 
απο το καστρο Χρατσανι(παλιο ανακτορο 
των βασιλιαδων της Βοημιας),τον Καθεδρικο 
ναο,το Μοναστηρι Λορεττο,την περιφημη 
πετρινη γεφυρα του Καρολου,το Εθνικο θεα-
τρο.Αμεσως μετα ελευθεροι στην αγορα της 
πολης για  ψωνια η για ενα ποτηρι  μπυρα.Το 
βραδυ δειπνο στο ξενοδοχειο και διανυκτε-
ρευση.
5η ΗΜΕΡΑ(30/10/2009)-ΠΡΑΓΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Νωρις το πρωινο και αναχωρηση για Βουδα-
πεστη αφιξη και τακτοποιηση στο ξενοδοχειο 
και στη συνεχεια μια πρωτη γνωριμια της πο-
λης.Αφου παρουμε το βραδυ το δειπνο μας 
ξεκιναμε ενα by night στην πανεμορφη, λου-
σμενη στο φως Βουδαπεστη και τον Δουναβη 
να την διασχιζει και μας δινει την δυνατοτητα 
για μια νυκτερινη κρουαζιερα(προαιρετικα).
6η ΗΜΕΡΑ(31/10/2009)-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΞΕΝΑ-
ΓΗΣΗ
Προγευμα και ξεκιναμε την ξεναγηση μας 
στην πολη για να επισκεφθουμε την Πλατεια 
Ηρωων,την Γεφυρα των Αλυσιδων,την εκ-
κλησια του Αγιου Ματθαιου,τον Πυργο των 
Ψαραδων.Επισκεψη αμεσως μετα στο νησι 
της Μαργαριτας μια καταπρασινη οαση στην 

καρδια της πολης με παρκα ,κηπους,λιμνες 
πραγματικο παραδεισο.Επιστροφη στο ξενο
δοχειο,φαγητο,ξεκουραση και για αργοτερα 
προτεινουμε διασκεδαση σε παραδοσιακη 
ταβερνα με τσιγγανικα βιολια.
7η ΗΜΕΡΑ(01/11/2009)-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΕΠΙ-
ΣΤΡΟΦΗ
Πρωινο αν προλαβαινουμε μια τελευταια 
βολτα και μεταβαση στο αεροδρομιο για την 
πτηση της επιστροφης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΒΙΕΝΝΗ:HOTEL ARTIS 4* - www.artis.at / Πα-
ρομοιο 4*(ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
ΠΡΑΓΑ:CORINTHIA  PANORAMA HOTEL 
PRAGUE 4*-www.panoramahotelprague.com 
/HOTEL DA VINCI – www.hoteldavinci.cz
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: HOTEL MERCURE BUDA 4*- 
www.accorhotels.com
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
*Αεροπορικα εισιτηρια
*6 διανυκτερευσεις στα παραπανω ξενοδο-
χεια
*Ημιδιατροφη
*Ολες οι μεταφορες του προγραμματος
*Ξεναγησεις από ελληνοφωνους ξεναγους
*Ασφαλεια αστικης ευθυνης
*Φοροι αεροδρομιων

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
*Εισοδοι σε μουσεια
*Ότι αναφερεται ως προαιρετικο η προτεινο-
μενο

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Το  πρόγραμμα της εκδρομής 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ EUR 590
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Από τις περιοδικές δηλώσεις 
που θα υποβληθούν τον 
Οκτωβρίου θα αρχίσει να 

εφαρμόζεται το μέτρο της πληρω-
μής του ΦΠΑ σε δόσεις. 

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες με την υποβολή της 
περιοδικής δήλωσης θα έχουν τη δυ-
νατότητα να καταβάλλουν άμεσα το 
30% του φόρου και το υπόλοιπο 70% 
να το πληρώνουν σε δύο ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις.

Η νέα ρύθμιση περιλαμβάνεται στην 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου 
που υπέγραψε χθες ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κ. Παπούλιας.

Με την ίδια πράξη διπλασιάζεται το 
ποσοστό με το οποίο υπολογίζεται 
η εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα 
έσοδα των επιχειρήσεων πρόβλεψη 
για απόσβεση επισφαλών απαιτήσε-
ων. Πρόκειται για το ποσό που μπο-
ρούν να «τοποθετούν» οι επιχειρή-
σεις σε ένα ειδικό λογαριασμό που 
δεν φορολογείται ώστε να καλύψουν 
απώλειες από πιθανές ανείσπρακτες 
οφειλές.

Χρήση 2009 

Συγκεκριμένα, από τη χρήση 2009 
και μετά αυξάνεται από 0,5% σε 1% 
και εφαρμόζεται επί της αναγραφό-
μενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης 
ή παροχής υπηρεσιών προς επιτη-

δευματίες μετά την αφαίρεση των 
επιστροφών ή εκπτώσεων. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις τηλεφω-
νίας, ηλεκτρισμού και ύδρευσης, τις 
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συν-
δρομητικών τηλεοπτικών σταθμών 
και τις επιχειρήσεις παροχής φυ-
σικού αερίου το ποσοστό αυτό, το 
οποίο εφαρμόζεται επί της αξίας που 
αναγράφεται στα τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών που εκδίδονται προς επι-
τηδευματίες, αυξάνεται από 1% σε 
1,5%. 
Επίσης «παγώνουν» μέχρι 31.12.2009 
όλοι οι πλειστηριασμοί που επισπεύ-
δονται από τις τράπεζες για οφειλές 
έως 200.000 ευρώ.

Η νέα ρύθμιση ορίζει 
τα εξής:

1. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματι-
κής καταβολής του φόρου που οφεί-
λεται με την υποβολή των αρχικών 
χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων, 
στους υποκείμενους στο φόρο που 
τηρούν βιβλία α΄ ή β΄ ή γ΄ κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ., με καταληκτική ημερομη-
νία καταβολής του συνολικά οφειλό-
μενου φόρου το τέλος του δεύτερου 
μήνα από τη λήξη του μήνα υπο-
βολής της περιοδικής δήλωσης ως 
εξής:
Καταβολή ποσοστού 30% τουλάχι-
στον του οφειλόμενου φόρου με την 
υποβολή της δήλωσης.
Καταβολή του υπολοίπου φόρου σε 

δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Το ποσό της κάθε δόσης προσαυξά-
νεται κατά 1% μέχρι τη λήξη του δεύ-
τερου μήνα από τη λήξη του μήνα 
της υποβολής της δήλωσης.
Από τον τρίτο μήνα επιβάλλεται προ-
σαύξηση 2% για κάθε μήνα καθυστέ-
ρησης.
Σε όσους καταβάλλουν τουλάχιστον 
το 30% του οφειλόμενου φόρου δεν 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυ-
ρώσεις μέχρι και το τέλος του δεύτε-
ρου μήνα από τη λήξη του μήνα υπο-
βολής της περιοδικής δήλωσης.
Από τον τρίτο μήνα από τη λήξη του 
μήνα υποβολής της δήλωσης επι-
βάλλονται όλες οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις.
Περιοδική δήλωση η οποία υποβάλ-
λεται χωρίς την ταυτόχρονη κατα-
βολή 30% τουλάχιστον του οφειλό-
μενου φόρου δεν παράγει κανένα 
έννομο αποτέλεσμα.

2. Οσοι υποβάλλουν ανακριβή ή 
δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση 
Φ.Π.Α. επιβάλλεται μόνο πρόστιμο 
ίσο με το τριπλάσιο της διαφοράς 
του φόρου που οφείλεται. Για το 
πρόστιμο αυτό δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις για τη διοικητική επίλυση 
της διαφοράς.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
ισχύουν για περιοδικές δηλώσεις των 
οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει 
από 20.10.2009 και μετά.

Με δόσεις ο ΦΠΑ από τον Οκτώβριο 
Από τις περιοδικές δηλώσεις που θα υποβληθούν τον Οκτωβρίου θα αρχίσει να 

εφαρμόζεται το μέτρο της πληρωμής του ΦΠΑ σε δόσεις. 

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ  17/9/2009
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 EΩΣ και τις 30 Ιουνίου 2010 παρατείνεται ο 
χρόνος παραγραφής των υποθέσεων φορο-
λογίας εισοδήματος που «εκκρεμούν» από 
το 2000, αλλά και του κεφαλαίου, που είναι 
«ανοιχτές» ακόμη και από το 1997, σύμφω-
να με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1114 που εξέδωσε 
το Υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικά, η 
εγκύκλιος με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 
αναφέρει τα εξής: 
«Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρ-
θρου 10 του ν. 3790/2009 περί παράτασης 
των προθεσμιών παραγραφής.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 
10 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄143) που ανα-
φέρονται στην παράταση της προθεσμίας 
παραγραφής και σας γνωρίζουμε συνοπτι-
κά τα εξής:
Με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται ότι 
οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώμα-
τος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων 
ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών 
και εισφορών που λήγουν στις 31/12/2009 
παρατείνονται μέχρι 30/6/2010.
Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει τις 
κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που 
λήγουν στις 31/12/2009, είτε πρόκειται για 

κανονικές προθεσμίες παραγραφής που 
λήγουν την προαναφερόμενη ημερομηνία 
(π.χ. χρήση 2003) είτε πρόκειται για προθε-
σμίες οι οποίες βάσει υφιστάμενων διατάξε-
ων έχουν ήδη παραταθεί ή είναι μεγαλύτε-
ρες των κανονικών και η κατά παράταση ή 
η μεγαλύτερη προθεσμία λήγει την ίδια ως 
άνω ημερομηνία (π.χ. υποθέσεις χρήσεων 
2000, 2001 και 2002, υποθέσεις με πλαστά ή 
εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, 
σχετ. διατ. παρ. 18, άρθ. 19 ν. 3091/2002 και 
παρ. 2, άρθ. 22 ν. 3212/2003, υποθέσεις με 
κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοι-
χεία, σχετ. διατ. παρ. 3, άρθ. 22 ν. 3212/2003 
κ.λπ.).
Υπενθυμίζεται ότι ο κατά τις ισχύουσες δι-
ατάξεις εκάστοτε χρόνος παραγραφής του 
δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή 
φόρου αποτελεί πλέον, βάσει των διατάξε-
ων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του 
ΚΒΣ, όπως ισχύουν, και τον χρόνο μέχρι τον 
οποίο πρέπει να διαφυλάσσονται τα οριζό-
μενα στις ίδιες διατάξεις του Κώδικα αυτού 
βιβλία και στοιχεία.
Για διευκόλυνσή σας καταρτίστηκε και 
έχει αναρτηθεί στο site της Δ/νσης Ελέγ-

χου στο εσωτερικό δίκτυο του υπουργείου 
στη δ/νση http://10.16.5.21, καθώς και στο 
Internet στο site http://www.de9.gr, πίνα-
κας με τις συνήθεις περιπτώσεις χρόνου πα-
ραγραφής (Πίνακας παραγραφής).
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παράταση κα-
ταλαμβάνει και τις υποθέσεις φορολογίας 
κεφαλαίου (φόρου κληρονομιών, δωρεών, 
γονικών παροχών, προικών και κερδών από 
λαχεία, φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φό-
ρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ειδι-
κού φόρου επί των ακινήτων) καθόσον από 
τον νόμο δεν γίνεται διάκριση ή εξαίρεση.
Ειδικά, όσον αφορά τον φόρο μεγάλης ακί-
νητης περιουσίας και τον ειδικό φόρο επί 
των ακινήτων (άρθ. 15-17 ν. 3091/2002), 
μετά τις ως άνω κοινοποιούμενες διατά-
ξεις, στις 30/6/2010 λήγει η προθεσμία πα-
ραγραφής για την κοινοποίηση πράξεων 
επιβολής φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περι-
ουσίας (ΦΜΑΠ) υποθέσεων των ετών 1997, 
1998 και 1999 και ειδικού φόρου επί των 
ακινήτων υποθέσεων των ετών 2003 και 
2004».

Παρατείνονται έως 30 Ιουνίου 2010 οι προθεσμίες παραγραφής 
υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος

Πηγή: ΕΧΠΡΕΣ 11/09/2009

ME τέσσερις πράξεις νομο-
θετικού περιεχομένου που 
υπογράφτηκαν χθες από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημο-
σιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως ρυθμίζονται τα ζητήματα του 
ΦΠΑ, των πλειστηριασμών, της από-
συρσης Ι.Χ. και των εργαζομένων στην 
Ολυμπιακή. 
Συγκεκριμένα η τμηματική καταβολή 
του φόρου ισχύει για περιοδικές δηλώ-
σεις ΦΠΑ που θα υποβληθούν μετά τις 
20 Οκτωβρίου. Παράλληλα ρυθμίζονται 
θέματα απόσυρσης και αντικατάστα-
σης αυτοκινήτων, καθώς και τα συναφή 
περιβαλλοντικά τέλη, όπως επίσης και 
θέματα μετατάξεων του προσωπικού 
της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας. 
Την ίδια στιγμή νομοθετείται και η παύ-
ση των πλειστηριασμών μέχρι τέλος 
του τρέχοντος έτους για όφειλες επιχει-

ρήσεων και ιδιωτών στις τράπεζες έως 
200.000 ευρώ. 
Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση θα αφορά 
μόνο στις υποθέσεις όπου τον πρώτο 
λόγο μεταξύ των πιστωτών έχουν οι 
τράπεζες, καθώς σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, όταν ο επισπεύδων είναι ιδι-
ώτης, το Δημόσιο δεν μπορεί να τον 
εμποδίσει να προχωρήσει σε πλειστη-
ριασμό.
 
Τμηματική καταβολή του ΦΠΑ
 Για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που 
θα υποβληθούν μετά τις 20 Οκτωβρί-
ου ισχύει η τμηματική καταβολή του 
φόρου. Αυτό προβλέπεται στην πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου που υπε-
γράφη χθες από τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας. Το πλήρες κείμενο έχει ως 
εξής: 
 

Aρθρο 1 
 1. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής 
καταβολής του φόρου που οφείλεται με 
την υποβολή των αρχικών χρεωστικών 
περιοδικών δηλώσεων, που προβλέπο-
νται από τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. 
ν.2859/2000), στους υποκείμενους στο 
φόρο που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κα-
τηγορίας του ΚΒΣ, με καταληκτική ημε-
ρομηνία καταβολής του συνολικά οφει-
λόμενου φόρου το τέλος του δεύτερου 
μήνα από τη λήξη του μήνα υποβολής 
της περιοδικής δήλωσης ως εξής:
– Καταβολή ποσοστού τριάντα τοις εκα-
τό (30%) τουλάχιστον του οφειλόμενου 
φόρου με την υποβολή της δήλωσης,
– Καταβολή του υπόλοιπου φόρου σε 
δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
Το ποσό της κάθε δόσης προσαυξάνε-
ται κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) 

Σε ισχύ οι ρυθμίσεις για ΦΠΑ, 
πλειστηριασμούς, απόσυρση Ι.Χ. και Ολυμπιακή 

συνέχεια στη σελίδα 5
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Πηγή: ΕΧΠΡΕΣ 17/09/2009

Σε ισχύ οι ρυθμίσεις για ΦΠΑ, 
πλειστηριασμούς, απόσυρση Ι.Χ. και Ολυμπιακή 

μέχρι τη λήξη του δεύτερου μήνα από 
τη λήξη του μήνα της υποβολής της 
δήλωσης. 
Από τον τρίτο μήνα επιβάλλεται προ-
σαύξηση κατά ΚΕΔΕ που ανέρχεται σε 
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) για κάθε 
μήνα καθυστέρησης.
Στους υποκείμενους στο φόρο που 
καταβάλλουν τουλάχιστον το τριάντα 
τοις εκατό (30%) του οφειλόμενου φό-
ρου και κάνουν χρήση της ευχέρειας 
αυτής δεν επιβάλλονται οι προβλεπό-
μενες κυρώσεις μέχρι και το τέλος του 
δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα 
υποβολής της περιοδικής δήλωσης. 
Από τον τρίτο μήνα από τη λήξη του 
μήνα υποβολής της δήλωσης επιβάλ-
λονται όλες οι προβλεπόμενες κυρώ-
σεις.
Περιοδική δήλωση, η οποία υποβάλ-
λεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή 
ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) 
τουλάχιστον του οφειλόμενου φόρου, 
θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν πα-
ράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. 
2. Στους υποκείμενους στο φόρο που 
έχουν κάνει χρήση της ευχέρειας που 
τους παρέχεται στην παράγραφο 1 
και υποβάλλουν ανακριβή ή δεν υπο-
βάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ επι-
βάλλεται αντί πρόσθετου φόρου μόνο 
πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της δια-
φοράς του φόρου που οφείλεται. Για το 
πρόστιμο αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις για τη διοικητική επίλυση της 
διαφοράς.
3. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεού-
ται να προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση 
του φόρου που προκύπτει από τις δη-
λώσεις των διατάξεων της παραγρά-
φου 1. 
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
ισχύουν για περιοδικές δηλώσεις των 
οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει 
από 20.10.2009 και μετά. 
5. Με αποφάσεις του υπουργού Οικο-

νομίας και Οικονομικών ορίζονται οι 
διαδικασίες και κάθε λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου αυτού.
 
Aρθρο 2
1. Τα ποσοστά που αναφέρονται στην 
περίπτωση θ’Α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το 
ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α151) αυξάνονται 
από μισό τοις εκατό (0,5%) και ένα τοις 
εκατό (1%), σε ένα τοις εκατό (1%) και 
ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) αντίστοι-
χα.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης πα-
ραγράφου έχουν εφαρμογή για δαπά-
νες που πραγματοποιούνται για διαχει-
ριστικές περιόδους που αρχίζουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.
 
Υπό μετάταξη 4.500 εργαζόμενοι στην 
Ολυμπιακή
 Το «πράσινο φως» για την έναρξη 
της διαδικασίας μετάταξης των 4.500 
εργαζόμενων της Ολυμπιακής, που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απο-
κρατικοποίησής της δόθηκε χθες με 
την υπογραφή από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κ. Παπούλια της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
περιλαμβάνει διευκρινιστικές διατάξεις 
στον νόμο Χατζηδάκη (3717/2008) που 
αφορά εργασιακές ρυθμίσεις υπέρ των 
υπαλλήλων των Ο.Α. 
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες ο 
γενικός γραμματέας του Yπουργείου 
Μεταφορών, το κείμενο της Πράξης, το 
οποίο θα κυκλοφορήσει σήμερα στο 
Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 
θα έχει άμεσα ισχύ και σύμφωνα με το 
Σύνταγμα θα πρέπει η επόμενη Βουλή 
να το κυρώσει στο σύνολό του.
Το επιπλέον κόστος από τις μετατάξεις 
ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ σε βάθος 
25ετίας, το οποίο θα ενσωματωθεί στο 

κονδύλιο της τάξης του 1,28 δισ. ευρω 
που είχε προβλεφθεί για τον νόμο 
3717/2008. 
Σύμφωνα με το κ. Πλατή στο κείμενο 
περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες 
ρυθμίζουν: τα ασφαλιστικά δικαιώματα 
εργαζομένων, τα της ένταξης των ερ-
γαζομένων της «ΓΑΛΙΛΑΙΟ» θυγατρική 
της Ολυμπιακής στο τακτικό προσωπι-
κό της Ολυμπιακής. Θέματα των υπαλ-
λήλων της Ολυμπιακής στο εξωτερικό, 
ο συνυπολογισμός, χωρίς προσαύξη-
ση του χρόνου ασφάλισης των εργα-
ζομένων εκτός Ολυμπιακής, θέματα 
αποσπασμένων της Ολυμπιακής στο 
Ελληνικό Δημόσιο και εργαζομένων 
στο OLYMPIC CATERING, καθώς επίσης 
και η δυνατότητα και των Μηχανικών 
Αεροσκαφών, αλλά και των Ιπταμένων 
των χειριστών της Ολυμπιακής να με-
ταφερθούν στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας. Σημαντική θεωρείται η 
πρόβλεψη για τους πιλότους και τους 
μηχανικούς οι οποίοι αποκτούν δυνα-
τότητα μετάταξης στην ΥΠΑ μαζί με 
το δικαίωμα να λαμβάνουν άδεια άνευ 
αποδοχών προκειμένου να εργαστούν 
εκτός ΥΠΑ για περισσότερο από ένα 
έτος και στην συνέχεια εφόσον το επι-
θυμούν να επιστρέφουν στην υπηρε-
σία. 
Η πρόβλεψη αυτή ουσιαστικά, βοηθάει 
τους χειριστές να διατηρήσουν εν ισχύ 
τα πτυχία τους.
Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι 
χαρακτηρίζουν ως θετική τη εξέλιξη 
αυτή και όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος 
της ΟΣΠΑ Στ. Χαλβατζής, κυριαρχεί η 
αισιοδοξία ότι και η επόμενη Βουλή θα 
εγκρίνει αυτό το πλέγμα των τροπολο-
γιών που είναι υπέρ των εργαζομένων. 
Δε παρέλειψε ωστόσο να υπογραμμί-
σει ότι «δεν θεωρούμε ότι το θέμα της 
Ο.Α. έχει τελειώσει, αντίθετα θεωρούμε 
ότι στο μέλλον το κράτος θα ξανασυμ-
μετέχει στην 
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