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Τα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού 
θα είναι η επιχορήγηση κεφαλαί-
ου, οι φορολογικές απαλλαγές, η 

επιχορήγηση χρεολυσίων δανείων και η 
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβά-
σεις διάρκειας ως 7 χρόνια. 
Mόνον φορολογικές απαλλαγές για τις 
μεγάλες επιχειρήσεις ή τις επενδύσεις 
άνω των 50 εκατ. ευρώ και κίνητρα τεσ-
σάρων ειδών για τις μικρότερες -περιλαμ-
βανομένων της επιχορήγησης κεφαλαίου 
και χρεολυσίων δανείων, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και των φο-
ρολογικών απαλλαγών- θα προβλέπει 
ο νέος αναπτυξιακός νόμος, τις βασικές 
αρχές του οποίου παρουσίασε χθες η 
υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη σε 
συνάντηση με επιχειρηματίες που διορ-
γάνωσε η Πρωτοβουλία Επιχειρηματιών 
«Βήμα Ανάπτυξης».
Η κ. Κατσέλη δήλωσε ότι τα κίνητρα του 
νέου αναπτυξιακού θα είναι η επιχορήγη-
ση κεφαλαίου, οι φορολογικές απαλλα-
γές, η επιχορήγηση χρεολυσίων δανείων 
και η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθω-
σης μηχανολογικού εξοπλισμού για συμ-
βάσεις διάρκειας ως 7 χρόνια.

Η υπουργός τόνισε ότι θα δοθεί προτε-
ραιότητα σε επενδύσεις που συνεισφέ-
ρουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας μέσω του παραγωγικού, γνωστικού 

και τεχνολογικού μηχανισμού της οικο-
νομίας, στη δημιουργία εγχώριας προ-
στιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του 
ισοζυγίου πληρωμών, καθώς και στην 
«πράσινη επιχειρηματικότητα» και στην 
ενίσχυση της απασχόλησης. Για κάθε 
επιχειρηματική πρόταση θα αθροίζονται 
μόρια με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
που θα αφορούν κυρίως τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και 
της εξωστρέφειας, την προώθηση της 
πράσινης επιχειρηματικότητας, καθώς 
και την απασχόληση και την ισόρροπη 
ανάπτυξη.

Περιφέρειες 
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αξιοποιεί 
τον χάρτη των περιφερειακών ενισχύσε-
ων όπως ισχύει από την Ε.Ε., χωρίζοντας 
την επικράτεια σε 4 ζώνες ενίσχυσης (Α, 
Β, Γ και Δ) με συνολικά ποσοστά ενίσχυ-
σης 15%, 20%, 30% και 40% αντίστοιχα. 
Τα ποσοστά αυτά θα επαυξάνονται ως 10 
ποσοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επι-
χειρήσεις και ως 20 ποσοστιαίες μονάδες 
για τις μικρές. 

Αλλάζει, επίσης, ο τρόπος υποβολής και 
αξιολόγησης των προτάσεων, αφού κάθε 
εξάμηνο θα προκηρύσσεται η υποβολή 
των επενδυτικών σχεδίων με ανακοίνω-
ση των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
επιχορηγήσεις. Η πρόταση θα υποβάλλε-

Επιχειρήσεις: Τέσσερα κίνητρα με το νέο αναπτυξιακό νόμο .

Απόφ.Υπ.Εργασίας 6421/2010 
(19/04/2010) - Πρόγραμμα διεύρυνσης 
της τουριστικής περιόδου με επιχορήγη-
ση των ασφαλιστικών εισφορών για την 
επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε επο-
χικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 
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 ΠΟΛ. 1043/2010 (19/04/2010) - Έξοδα 
ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλ-
ψης.

ΠΟΛ. 1044/2010 (22/04/2010) - Ρύθμιση 
για υποβολή δηλώσεων.

ΠΟΛ. 1045/2010 (22/04/2010) - Αύξηση 
κατ΄ αποκοπή συντελεστή επιστροφής 
ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθε-
στώτος.

- Μη θεώρηση φορολογικών βιβλίων 
και στοιχείων λόγω μη προσκομίσεως 
βεβαιώσεως περί καταβολής των οφει-
λόμενων ασφαλιστικών εισφορών

- Ημερομηνίες Δηλώσεων φορολογίας - 
και Εκκαθαριστικής ΦΠΑ 2010

- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ 2010 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

- «Θέλουμε να σας ξέρουμε, δεν θέλουμε 
να σας βλέπουμε» το μήνυμα του Δ. Γεωρ-
γακόπουλου στους φορολογούμενους

- Τι αλλάζει στη φορολογία των επιχειρή-

σεων

- Βαρύτερα πρόστιμα στις ενδοομιλικές 
συναλλαγές

- Τα 10 SΟS της δήλωσης

http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-13926
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-13931
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-13933
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-13932
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ται ηλεκτρονικά και θα γίνεται αυτόματη 
απόρριψη των ελλιπώς υποβαλλόμενων 
φακέλων. Η κατανομή των φακέλων 
στους αξιολογητές θα γίνεται με τυχαίο 
τρόπο, ενώ θα υπάρξει νέα διαδικασία 
συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσε-
ων. Ο επενδυτής θα μπορεί να παρακο-
λουθεί την πορεία αξιολόγησης από το 
διαδίκτυο.

Αποτελέσματα 
Παρουσιάζοντας τα μέχρι στιγμής απο-
τελέσματα του προηγούμενου αναπτυ-
ξιακού ν.3299/04 η υπουργός δήλωσε 
ότι στο διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 
2010 εκταμιεύτηκαν 440 εκατ. ευρώ για 
ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων, ενώ 
για το οκτάμηνο ως τα τέλη Δεκεμβρίου 
οι εκταμιεύσεις υπολογίζεται να φθάσουν 
στα 700 εκατ. ευρώ. Συνολικά έχουν υπο-
βληθεί προς αξιολόγηση 3.438 επενδυτι-
κά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 
10,9 δισ. ευρώ με αναμενόμενο ύψος ενι-
σχύσεων 4,1 δισ. ευρώ. 

Στον ν.3299/04 υποβλήθηκαν συνολικά 
13.486 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν 
υπαχθεί οι 7.100, προυπολογισμού 14 
δισ. ευρώ με εγκεκριμένη επιχορήγη-
ση 5,8 δισ. ευρώ. Ομως μόνον τα 1. 451 
επενδυτικά σχέδια, που αντιστοιχούν στο 
20,4% απ’ όσα είχαν υπαχθεί στον νόμο 
έχουν ολοκληρώσει την επένδυση. Οι συ-
νολικές εκταμιεύσεις ανέρχονται σε 1,6 
δισ. ευρώ.

Με την Σ.τ.Ε. 1185/2010 (Β΄ Τμήμα, 
7μ.) κρίθηκε ότι το μέτρο της μη θε-
ωρήσεως φορολογικών βιβλίων και 
στοιχείων από τη φορολογική αρχή 
λόγω μη προσκομίσεως βεβαιώσεως 
περί των οφειλόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών δεν αντίκειται στην επαγ-
γελματική ελευθερία και την αρχή 
της αναλογικότητας, ούτε παραβιά-
ζει τις διατάξεις περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων.
Μη θεώρηση φορολογικών βιβλίων 
και στοιχείων λόγω μη προσκομίσε-
ως βεβαιώσεως περί καταβολής των 
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφο-
ρών  .

Με την Σ.τ.Ε. 1185/2010 (Β΄ Τμήμα, 
7μ.) κρίθηκε ότι το μέτρο της μη θε-
ωρήσεως φορολογικών βιβλίων και 
στοιχείων από τη φορολογική αρχή 
λόγω μη προσκομίσεως βεβαιώσεως 
περί των οφειλόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών δεν αντίκειται στην επαγ-
γελματική ελευθερία και την αρχή 
της αναλογικότητας, ούτε παραβιά-
ζει τις διατάξεις περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων.

Με την απόφαση αυτή κρίθηκαν, ειδι-
κότερα, τα εξής: Το μέτρο της μη θε-
ωρήσεως φορολογικών βιβλίων και 
στοιχείων από τη φορολογική αρχή 
λόγω μη προσκομίσεως βεβαιώσεως 
περί καταβολής των οφειλομένων 
ασφαλιστικών εισφορών, αποβλέ-
ποντας στην εξασφάλιση της κατα-
βολής, και δη εγκαίρως, των ασφαλι-
στικών εισφορών από τους έχοντες 
σχετική υποχρέωση, δικαιολογείται 
από την ανάγκη ικανοποιήσεως του, 
ευθέως προβλεπομένου από το ίδιο 
το Σύνταγμα, δημοσίου σκοπού της 
παροχής κοινωνικής ασφαλίσεως και 
εκπληρώσεως της σχετικής υποχρεώ-
σεως των ασφαλιστικών οργανισμών 
προς τους ασφαλισμένους, εφόσον 
οδηγεί στην αποτροπή της απώλει-
ας των απαραίτητων για την εκτέλε-

ση του έργου αυτού εσόδων των εν 
λόγω οργανισμών από τις οικονο-
μικές υποχρεώσεις των μελών τους. 
Επομένως, πρόκειται για μέτρο ανά-
λογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
με συνέπεια να μην τίθεται ζήτημα 
παραβιάσεως των άρθρων 5 παρ. 1 
και 25 παρ. 1 του Συντάγματος. 
Εξ άλλου, δεδομένου ότι η διάταξη 
του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγμα-
τος, στην οποία ορίζεται ότι το Κράτος 
μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση 
των εργαζομένων, θεσπίζει για το 
νομοθέτη υποχρέωση ασφαλιστικής 
καλύψεως όχι μόνον του κάθε πολίτη, 
αλλά όλου του εργαζόμενου πληθυ-
σμού της χώρας, τόσο το γενικότερο 
θέμα της ασφαλιστικής σχέσεως όσο 
και τα επί μέρους ζητήματα που γεν-
νώνται από αυτήν, μεταξύ των οποί-
ων η καταβολή εισφορών από τους 
ασφαλισμένους και η είσπραξή τους 
από τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφαλίσεως, ρυθμίζονται μονομερώς 
από την κρατική εξουσία, με κανόνες 
δημοσίας τάξεως, αποκλειομένης της 
διαμορφώσεως της εν λόγω σχέσεως 
δυνάμει της ιδιωτικής πρωτοβουλί-
ας. 
Επομένως, ο ειδικότερος ισχυρισμός 
ότι «η μέριμνα για την υγεία και τη συ-
νταξιοδότησή του αιτούντος αφορά 
αποκλειστικώς τον ίδιο και κανέναν 
άλλον συμπολίτη του» είναι αβάσι-
μος. Περαιτέρω, τυχόν επεξεργασία 
από την φορολογική αρχή των προ-
σωπικών δεδομένων των πολιτών 
που αναφέρονται στις σχέσεις τους με 
ασφαλιστικούς οργανισμούς τελεί σε 
αναλογία με τον δημόσιο σκοπό της 
διασφαλίσεως της καλής οικονομικής 
καταστάσεως των οργανισμών αυ-
τών, την οποία εξυπηρετεί, και, συνε-
πώς, είναι θεμιτή και κατά την έννοια 
του άρθρου 9 Α του Συντάγματος και 
των διατάξεων του ν. 2479/1997 περί 
προστασίας των προσωπικών δεδο-
μένων. 

Μη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων λόγω μη 
προσκομίσεως βεβαιώσεως περί καταβολής των οφειλόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύτηκε ο νέος φορολογικός 
νόμος με τίτλο «Αποκατάσταση 

φορολογικής δικαιοσύνης, 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 

και άλλες διατάξεις».

Δημοσιεύτηκε ο νέος φορολογικός 
νόμος με τίτλο «Αποκατάσταση φο-
ρολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπι-
ση της φοροδιαφυγής και άλλες δι-
ατάξεις ». Ο νόμος πήρε τον αριθμό 
3842  και δημοσιεύτηκε στο Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  με 
αριθμό 58/23-4-2010.

Πηγή Ημερησία
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Νομικά πρόσωπα : Όλες οι ημεδαπές Α.Ε. που κλείνουν ισολογισμό στις 31.12.2009 και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα 
αλλοδαπών Α.Ε. εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και της χώρας στην οποία 
βρίσκεται η έδρα της αλλοδαπής εταιρίας.
  ΑΦΜ                      1   2   3   4    5   6   7   8   9 10-50 60-00
  Μάιος 2010 10 11 12 13 14 17 18 19 20     21     25
           
Σημ. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009καθορίζεται σε 25% (Aρθρο 3 Νόμου 3296/2004)
 
Νομικά πρόσωπα : Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχει-
ρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφε-
λημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι 
εισόδημα από αυτό.

Μέχρι 10 Μαΐου 2010
(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

Σημ. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009καθορίζεται σε 25% (Aρθρο 3 Νόμου 3296/2004)

Ημερομηνίες Δηλώσεων φορολογίας - και Εκκαθαριστικής ΦΠΑ 2010

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ 2010 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ
α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2009.
Μέχρι την 10η Μαϊου 2010 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., 
καθώς και το Δημόσιο.
  ΑΦΜ    1   2   3   4    5    6    7   8   9 10-50 60-00
  Μάιος 2010 10 11 12 13 14 17 18 29 20     21               25
Μέσω Taxis

(Ηλεκτρονική υποβολή - Mέχρι την25η Μαΐου 2010)
β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειρι-
στική περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία από 
οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύ-
σης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων 
σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων. 
ΙΙ. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα 
από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχει-
ριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης 
εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων 
σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη 
λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ.
γ) Για οριστική παύση εργασιών λόγω θανά-
του του υποκειμένου.
ΙΙ. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα 
από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης 
υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης 
εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της πε-
ρίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 
36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αν κατά 
τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου 
τηρούσε βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
2. Για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υπο-
βάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
παραπάνω περιπτώσεις β’ και γ’ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει η 
σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην 
περίπτωση α΄.
3. Οι ανωτέρω προθεσμίες, καθώς και οι 
προθεσμίες που καθορίζονται από τις δια-
τάξεις του άρθρου 5 (για ηλεκτρονική υπο-
βολή) της παρούσας απόφασης, ισχύουν 
για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υπο-
βάλλουν οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις :

α) Κατ’ έτος κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού 
τους σταδίου,
β) μετά την υποβολή της δήλωσης διακοπής 
εργασιών, που υποβάλλουν, όταν συσταθεί 
η επιχείρηση και ανάλογα 
Ι. με την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. , 
εφόσον τηρούσαν, στο τέλος του έτους που 
αφορά η εκκαθαριστική δήλωση ή κατά τη 
διακοπή των εργασιών στο τέλος του ιδρυ-
τικού τους σταδίου, ή 
ΙΙ. με την επιλογή του χρόνου υποβολής των 
περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στην περί-
πτωση που δεν τηρούσαν βιβλία του Κ.Β.Σ. 
4. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας 
ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθα-
ριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής 
των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία 
αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη 
εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία 
ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπολοί-
πων δηλώσεων.
5. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται 
σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της 
έδρας ή του κεντρικού. Κατ’ εξαίρεση, οι 
εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις 
που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει 
Δ.Ο.Υ. μπορούν να αποστέλλουν την εκ-
καθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή.
Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυ-
νάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η 
επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας 
για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δή-
λωσης Δ.Ο.Υ. ή σε διαταγή του Ελληνικού 

Δημοσίου.
6. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η 
εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδει-
κτικό υποβολής.
Όταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, 
αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης απο-
τελεί :
α) Η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον 
δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο 
αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει 
την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλή-
λου και του Ταμία,
β) το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν 
εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό 
φέρει την υπογραφή του εκδότη και του 
Ταμία.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2009 
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω 
του ειδικού δικτύου TAXISnet) μπορεί να 
υποβληθεί από 8 Φεβρουαρίου 2010 :
II. Μέχρι την 25η Μαΐου 2010 για υποκεί-
μενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχει-
ριστικής περιόδου (31/12/2009) τηρούσαν 
βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική 
αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να 
κάνει αποδεκτή την υποβολή των εκκαθαρι-
στικών δηλώσεων, αυτές θα υποβάλλονται 
σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη 
τοπικά εργάσιμη ημέρα. 
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή 
τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω 

συνέχεια στη σελίδα 4
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προθεσμίες μετακυλίονται κατά μία ημέρα. 
Στην περίπτωση γενικής αργίας η υποβο-
λή μπορεί να γίνει με τη χρήση ηλεκτρο-
νικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου 
TAXISnet) και στις λοιπές περιπτώσεις απο-
κλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η 
ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς κατα-
χώρησης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με 
αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υπο-
κείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρησης 
δήλωσης.
Οι υποκείμενοι που έχουν υποχρέωση 
συνυποβολής με την εκκαθαριστική δή-
λωση Φ.Π.Α. έτους 2009 των ειδικών κα-
ταστάσεων των Α.Υ.Ο. 1103551/8478/ 
Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675 Β΄/ 
2-8-1993) και 1013633/8911/1807/0014/ 

ΠΟΛ.1029/2.2.1995 (ΦΕΚ 105 Β΄/17-2-1995) 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την 
ως άνω εκκαθαριστική δήλωση με τη χρή-
ση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet) και να 
αποστείλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις ειδικές 
καταστάσεις με συστημένη επιστολή την 
25η Μαΐου 2010 για υποκείμενους, οι οποίοι 
κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 
(31/12/2009) τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ..
Εξαιρούνται της παραπάνω δυνατότητας και 
υποβάλλουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις 
στις Δ.Ο.Υ. οι υποκείμενοι, που :
1.Υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έτους 
2009 με επιφύλαξη.
2.Η διαχειριστική τους περίοδος έληξε σε ημε-
ρομηνία διαφορετική από την 31/12/2009.
3.Έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής και 

έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ή
πτώχευση ή αδράνεια.
4.Έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής εργασι-
ών :
α) Εντός του έτους 2009 ή
β) εντός του έτους 2010 και μέχρι την υποβο-
λή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 
2009. 
5.Έχουν αλλαγή κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. 
μέσα στην οικεία διαχειριστική περίοδο.
6.Υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματι-
σμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης 
ή απορρόφησης εντός του έτους 2009.
7. Μετατάχθηκαν μετά την 31/12/2008 από 
το απαλλασσόμενο ή από το ειδικό καθε-
στώς, στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των ει-
σπρακτικών μηχανισμών του Υπουργεί-
ου Οικονομικών προανήγγειλε χθες ο 
Γενικός Γραμματέας Φορολογικών και 
Τελωνειακών θεμάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών, Δημήτρης Γεωργακόπου-
λος, κατά την ομιλία του στο 2ο ετήσιο 
φορολογικό συνέδριο του Ελληνο – Αμε-
ρικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη 
Θεσσαλονίκη. 

Ο κ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε 
την ομιλία του αναφερόμενος στο νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο και την δεινή 
κατάσταση της χώρας, ανακοίνωσε ότι 
προωθείται η αναδιοργάνωση με ενοποί-
ηση όλων των κλάδων, μόνο σε επίπεδο 
επιτελικών και περιφερειακών υπηρεσι-
ών και διακριτή δράση των τοπικών μο-
νάδων όπως είναι σήμερα. Στην ουσία το 
Υπουργείο προχωράει στην κατάργηση 
πολλών μικρών Δημόσιων Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και στην αντίστοιχη 
δημιουργία Περιφερειακών Φορολογι-
κών Κέντρων που θα αποτελούν τον ενδι-
άμεσο κρίκο ανάμεσα στο Υπουργείο και 
στις Δ.Ο.Υ. που θα συνεχίσουν κανονικά 
τη λειτουργία τους. Τα Περιφερειακά Φο-
ρολογικά Κέντρα θα συσταθούν σε κάθε 
περιφέρεια της χώρας – όπως αυτές θα 

συσταθούν μετά την ενεργοποίηση του 
«Καλλικράτη» - και σκοπός τους θα είναι 
ο έλεγχος των Δ.Ο.Υ. Αντίθετα, οι κατά 
τόπους Εφορίες θα περιοριστούν μόνο 
στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Σκοπός των προωθούμενων αλλαγών, 
όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, εί-
ναι η μείωση μέχρι και 50% της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και του αριθμού των τοπικών 
μονάδων μέχρι και 30%. 
Παράλληλα, η υποχρεωτική ηλεκτρονική 
υποβολή όλων των φορολογικών δηλώ-
σεων από το 2011 σε συνδυασμό με τη 
δημιουργία των Περιφερειακών Φορολο-
γικών Κέντρων, θα συντελέσει, όπως ανα-
μένει το Υπουργείου, στην αποφυγή της 
προσωπικής επαφής των φορολογουμέ-
νων με τους υπαλλήλους των Εφοριών, 
ώστε να αποφεύγονται και τα φαινόμενα 
χρηματισμού. 

Ενδεικτικό της πίεσης που θα ασκήσει 
το Υπουργείο για την είσπραξη εσόδων 
τόσο στα νέα ΠΦΚ όσο και στις Δ.Ο.Υ. εί-
ναι η υπογραφή συμβολαίου εκ μέρους 
των δεύτερων για την επίτευξη των στό-
χων τους. 
Ο κ. Γεωργακόπουλος ανακοίνωσε, τέλος, 
την επανασύσταση των ΕΘΕΚ και την κα-

τάργηση των ΔΕΚ. 

Ο γενικός γραμματέας επισήμανε ότι κα-
ταβλήθηκε προσπάθεια ο καινούργιος 
φορολογικός νόμος να διαπνέεται από 
φορολογική δικαιοσύνη και φορολογική 
ισότητα, αν και παραδέχθηκε ότι «το επα-
ναλαμβανόμενο επί χρόνια φαινόμενο 
της πολυπλοκότητας του φορολογικού 
συστήματος οφείλεται στο πολύπλοκο 
και το δυσνόητο της φορολογικής νομο-
θεσίας, που ούτε και τώρα αποφύγαμε 
δυστυχώς». 

«Η αντιμετώπιση και επίλυση των δυσλει-
τουργιών είναι το επιτακτικά απαιτητό 
επόμενο βήμα μας», είπε, προσθέτοντας 
ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα προω-
θούνται ο εκσυγχρονισμός του Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέτρα μείω-
σης της γραφειοκρατίας και του κόστους, 
επέκταση χορήγησης ΑΦΜ σε όλους τους 
Έλληνες από τη γέννησή τους και στους 
οικονομικούς μετανάστες από τη νομι-
μοποίησή τους, η Δημιουργία Οργάνου 
για τη γρήγορη και δίκαιη λύση των δι-
αφορών μεταξύ φορολογικής αρχής και 
φορολογουμένων και η δημιουργία Φο-
ρολογικών Δικαστηρίων. 

«Θέλουμε να σας ξέρουμε, δεν θέλουμε να σας βλέπουμε» το μήνυμα του 
Δ. Γεωργακόπουλου στους φορολογούμενους
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Γράφει ο Γιώργος Α. Κορομηλάς, Αντιπρό-
εδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορο-
λογικών Μελετών 

Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού 
νομοσχεδίου επέρχονται αλλαγές στη φο-
ρολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων. 
Ειδικότερα:
α) Για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισο-
δήματος (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες, αστικές 
κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες και συμμε-
τοχικές ή αφανείς εταιρείες) το καθαρό ει-
σόδημά τους φορολογείται με συντελεστή 
25%, μετά την αφαίρεση των κερδών τα 
οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φο-
ρολογούνται αυτοτελώς και των κερδών τα 
οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδα-
πών Α.Ε. ή συνεταιρισμών και των κερδών 
από μερίδια ημεδαπής Ε.Π.Ε. ή από τη συμ-
μετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις.
Ειδικά όμως για τις Ο.Ε., τις Ε.Ε. και τις κοι-
νωνίες κληρονομικού δικαίου (που ασκούν 
επιχείρηση ή επάγγελμα, στις οποίες με-
ταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και 
ανήλικοι), τα κέρδη που αναλογούν στους 
ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα 
και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, 
φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας ή 
κοινωνίας με συντελεστή 20%, αφού αφαι-
ρεθεί επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι 3 
ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα 
ή μέχρι 3 κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με 
τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε 
περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά 
συμμετοχής, αυτοί που θα δικαιούνται την 
επιχειρηματική αμοιβή θα καθορίζονται 
από την εταιρεία ή κοινωνία και δηλώνο-
νται με την αρχική ετήσια δήλωσή της. Τα 
ποσοστά αυτά δεν ισχύουν για τις εταιρείες 
του άρθρου 13 του Ν. 718/1977 δηλαδή για 
Ο.Ε. που έχουν συσταθεί από εκτελωνιστές 
και μόνο, με αντικείμενο εκτελωνιστικές ερ-
γασίες.
Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται 
με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετο-
χής των εταίρων ή κοινωνών, στο πενήντα 
τοις εκατό 50% των κερδών της εταιρίας ή 
κοινωνίας που δηλώθηκαν με την ετήσια 
δήλωσή της. Με την επιβολή αυτού του φό-
ρου θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέω-
ση, επί των κερδών αυτών, των προσώπων 
που συμμετέχουν σε αυτές.
Εδώ παρατηρούμε τα ακόλουθα:
Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. με συντελεστή 20% θα φο-
ρολογούνται τα κέρδη τα οποία θα αναλο-

γούν στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά 
πρόσωπα, δηλαδή τα κέρδη που θα αντι-
στοιχούν σε εταίρους νομικά πρόσωπα και 
τα κέρδη των Ε.Ε. που θα αναλογούν στους 
ετερόρρυθμους εταίρους θα φορολογού-
νται με 25%. Επίσης με 25% θα φορολογού-
νται τα κέρδη των κοινωνιών αστικού δι-
καίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα 
από 20% που ίσχυε.
Οι ομόρρυθμοι εταίροι αν συμμετέχουν 
σε περισσότερες εταιρείες θα λαμβάνουν 
επιχειρηματική αμοιβή από όλες, εφόσον 
περιλαμβάνονται στους δικαιούχους βάσει 
των ποσοστών συμμετοχής τους, διότι απα-
λείφθηκε η διάταξη που προέβλεπε ότι την 
επιχειρηματική αμοιβή θα την λάμβαναν 
από την εταιρεία εκείνη η οποία βάσει του 
ποσοστού συμμετοχής τους έδινε σε αυ-
τούς τα μεγαλύτερα κέρδη. Ας μην ξεχνάμε 
ότι η επιχειρηματική αμοιβή φορολογείται 
στην κλίμακα των φυσικών προσώπων συ-
ναθροιζόμενη με λοιπά εισοδήματα του 
φορολογούμενου.
β) Για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεται-
ρισμοί κ.λπ.) τα κέρδη πλέον θα διαχωρίζο-
νται σε διανεμόμενα και αδιανέμητα και θα 
υπάρχει ξεχωριστή φορολογική μεταχείρι-
ση.
Τα αδιανέμητα κέρδη χρήσεων που ξεκι-
νάνε από 1.1.2010 μέχρι και 31.12.2010 
θα φορολογούνται με συντελεστή 24%, 
χρήσεων που ξεκινάνε από 1.1.2011 μέχρι 
31.12.2011 με συντελεστή 23%, χρήσεων 
που ξεκινάνε από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012 
με συντελεστή 22%, χρήσεων που ξεκινάνε 
από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013 με συντε-
λεστή 21% και χρήσεων που ξεκινάνε από 
1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 με συντελεστή 
20%.
Τα διανεμόμενα υπό οποιαδήποτε μορφή 
ή/και τα κεφαλαιοποιούμενα κέρδη θα φο-
ρολογούνται με συντελεστή 40% ανεξάρ-
τητα αν οι δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή νομικές 
οντότητες, ενώσεις προσώπων ή ομάδες 
περιουσίας, και με τον ίδιο συντελεστή θα 
φορολογούνται τα κέρδη που εξάγει ή πι-
στώνει υποκατάστημα εγκατεστημένο στην 
Ελλάδα στο κεντρικό του στο εξωτερικό. 
Επισημαίνεται ότι όταν δικαιούχος του εισο-
δήματος από μερίσματα Α.Ε. ή κέρδη Ε.Π.Ε. 
είναι φυσικό πρόσωπο, το εισόδημα αυτό 
θα φορολογείται στην κλίμακα, και από τον 
αναλογούντα φόρο θα εκπίπτει ο φόρος 
που καταβλήθηκε με συντελεστή 40%.

Τι αλλάζει στη φορολογία των επιχειρήσεων 

Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. με συντελεστή 20% θα φορολογούνται τα κέρδη τα οποία θα ανα-
λογούν στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τα κέρδη που θα 
αντιστοιχούν σε εταίρους νομικά πρόσωπα και τα κέρδη των Ε.Ε. που θα αναλογούν 

στους ετερόρρυθμους εταίρους θα φορολογούνται με 25%.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Mε τις νέες προσθήκες στο φο-
ρολογικό που έγιναν λίγο πριν 
την ψήφισή του κατά άρθρο 
ισχύουν τα εξής: 
 
1. Aπό τις 15 Aπριλίου ισχύουν 
τα κίνητρα για τον επαναπα-
τρισμό κεφαλαίων. Eτσι φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα μπο-
ρούν να μεταφέρουν, μέσα σε 
6 μήνες (μέχρι 15 Oκτωβρίου) 
κεφάλαια που βρίσκονται στην 
αλλοδαπή, σε προθεσμιακό λο-
γαριασμό κατάθεσης στην Eλ-
λάδα, διάρκειας τουλάχιστον 
ενός έτους, εφόσον καταβά-
λουν φόρο με συντελεστή 5% 
επί της αξίας των καταθέσεων 
που μεταφέρουν. 
 
2. Aυστηροποιούνται τα πρό-
στιμα που προβλέπονται για τη 
μη τήρηση φακέλου τεκμηρίω-
σης ενδοομιλικής συναλλαγής 
ή για την ελλιπή τήρηση ή για 
τη μη υποβολή του φακέλου 
αυτού μέσα σε τριάντα μέρες 
από την ημερομηνία που θα 
ζητηθούν τα στοιχεία αυτά από 
τη φορολογική αρχή. Tο πρό-
στιμο θα μπορεί να είναι ίσο με 
το 20% της αξίας συναλλαγής 
για την οποία δεν υποβλήθηκε 
φάκελος. 
 
3. Δίνεται η δυνατότητα στους 
εργαζόμενους και συνταξιού-
χους στους οποίους επιδικάζο-
νται δεδουλευμένες αποδοχές 
ή και συντάξεις να επιλέγουν 
είτε τη φορολόγησή τους στα 
έτη στα οποία ανάγονται οι 
αποδοχές αυτές, είτε στο τέ-
λος της είσπραξής τους με μη 
υπολογισμό -στην τελευταία 
περίπτωση- του 20% των απο-
δοχών αυτών.

Βαρύτερα πρόστιμα στις 
ενδοομιλικές συναλλαγές

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ



λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 083 • 27 Απριλίου 2010 • σελίδα 6 •  

Φορολογικά | Οικονομικά

Αντιμέτωποι με το... χαρτομάνι πληθώ-
ρας δικαιολογητικών βρίσκονται και 
φέτος 5,7 εκατομμύρια φορολογού-

μενοι κατά την υποβολή των δηλώσεων φο-
ρολογίας εισοδήματος. 

Με τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων 
να «τρέχουν» από την περασμένη εβδομάδα 
και εκατομμύρια φορολογουμένους να μην 
έχουν καν λάβει ακόμα το έντυπο της δήλω-
σης, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε χθες 
οδηγίες για τα δικαιολογητικά που συνυπο-
βάλλονται με τη δήλωση. Η Εφορία απαιτεί 
για κάθε δαπάνη το αντίστοιχο δικαιολογητι-
κό προκειμένου να αναγνωρίσει τις σχετικές 
εκπτώσεις, είτε από το εισόδημα είτε από τον 
φόρο, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις 
δικαιολογητικών που αφορούν την κάλυψη 
του πόθεν έσχες, στην περίπτωση απόκτη-
σης περιουσιακών στοιχείων όπως ακίνητα 
και αυτοκίνητα. 
Από τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών 
προκύπτουν τα δέκα της SΟS που θα πρέπει 
να προσέξουν οι φορολογούμενοι για να μην 
έχουν... τρεχάματα. 
1 Ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμε-
νων εισοδημάτων, υποβάλλονται μαζί με το 
βασικό έντυπο Ε1, τα έντυπα της αναλυτικής 
κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), 
του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών 
στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών 
(Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξε-
ων, καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανη-
μάτων έργων (Ε16). 
2 Οταν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων υποβάλλεται ηλεκτρο-
νικά, πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα 
έντυπα Ε3 και Ε2 όταν απαιτούνται και κατό-
πιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυ-
σικών Προσώπων (Ε1). 
3 Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλω-
σης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προ-
σώπων (Ε1), όταν συμπληρώνονται εισοδή-
ματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Πίνακας 4Α) 
πρέπει να καταχωρίζονται οι ΑΦΜ εργοδο-
τών- ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα 
ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. Σε 
περίπτωση που ο εργοδότης είναι Δημό-
σιο και δεν είναι γνωστός ο ΑΦΜ πρέπει να 
καταχωρίζονται η Επωνυμία του. 4 Οταν η 
δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, η συ-
μπλήρωση ή μεταβολή του Δήμου όπου είναι 
εγγεγραμμένος ο φορολογούμενος προϋπο-
θέτει την επιλογή του Νομού και εν συνεχεία 
του Δήμου. 
5 Για την απόδειξη της καταβολής των τό-
κων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας 
απαιτείται σχετική βεβαίωση της τράπεζας 
ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την 
οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγα-
στικό δάνειο για απόκτηση (αγορά ή ανέγερ-

ση ή αποπεράτωση) κατοικίας, κατά πλήρη 
κυριότητα. Στην ίδια βεβαίωση θα πρέπει να 
αναγράφονται η επιφάνεια της κατοικίας, ότι 
έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε 
ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου 
συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύ-
νουν, το ποσό των δεδουλευμένων συμβατι-
κών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) 
που όφειλε αυτός και κατέβαλε το έτος 2009, 
η ημερομηνία σύναψης του δανείου και το 
ύψος αυτού. Εάν δεν αναγράφεται στη βε-
βαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο στο 
οποίο έχει εγγραφεί η υποθήκη ή η προση-
μείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι το 
ακίνητο ανήκει στον φορολογούμενο ή στη 
σύζυγο ή στα τέκνα που τους βαρύνουν και 
ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο μεταγραφών 
του οικείου Υποθηκοφυλακείου. 
6 Για την απόδειξη της δαπάνης δικηγόρου 
απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών 
για το ποσό της αμοιβής και το είδος της νο-
μικής υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Αν δεν 
αναγράφεται στην απόδειξη παροχής υπη-
ρεσιών επακριβώς το είδος της υπηρεσίας 
που παρασχέθηκε, υποβάλλεται από τον 
φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση ότι οι 
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον δικη-
γόρο δεν αφορούν παράστασή του κατά τη 
σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων, ούτε 
υπηρεσίες για δίκες μισθωτικών διαφορών 
ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειρι-
στών ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους. 7 Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται στην έκπτωση νοσηλίων. 
Στη βεβαίωση που χορηγεί ο εργοδότης ή το 
ασφαλιστικό ταμείο ή η ασφαλιστική επιχεί-
ρηση για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού 
των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης που δεν κάλυψαν αυτοί και με 
το οποίο επιβαρύνθηκε ο φορολογούμενος, 
πρέπει να αναγράφεται σε χωριστή ένδειξη 
το συνολικό ποσό της δαπάνης ιατρικής πε-
ρίθαλψης, το ποσό που δεν καλύφθηκε και το 
υπόλοιπο ποσό αυτής και σε χωριστή ένδειξη 
τα αντίστοιχα ποσά της δαπάνης νοσοκομει-
ακής περίθαλψης. Επίσης, πρέπει να υποβάλ-
λονται φωτοαντίγραφα των αποδείξεων. 8 
Στην περίπτωση που κάποια δικαιολογητικά 
έχουν ήδη υποβληθεί με δηλώσεις προηγου-
μένων ετών στην ίδια Εφορία και δεν έχει 
επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία, δεν 
χρειάζεται να υποβληθούν και πάλι. Αρκεί η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία 
θα αναγράφεται πότε έχει υποβληθεί το συ-
γκεκριμένο δικαιολογητικό, με την προϋπό-
θεση ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό 
ισχύει ακόμα. 
9 Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της 
δήλωσης δεν συνυποβάλλονται δικαιολογη-
τικά. 
10 Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δή-
λωση φορολογίας εισοδήματος, η επιστρο-

φή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό 
λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ. Ο τραπεζικός 
λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φο-
ρολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής 
δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μία φορά. 
Η ΕΦΟΡΙΑ 
απαιτεί για κάθε δαπάνη που δηλώνεται το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό προκειμένου να 
αναγνωρίσει τις σχετικές εκπτώσεις 
Φόρος υπεραξίας 20% στα γρήγορα κέρδη 
από μετοχές 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟ υπεραξίας στις βραχυ-
χρόνιες πωλήσεις μετοχών στο Χρηματιστή-
ριο, φοροκυνηγητό στα φυσικά πρόσωπα 
που κρύβονται πίσω από τις offshore εταιρεί-
ες, αλλά και χωριστή βεβαίωση και καταβολή 
φόρου εισοδήματος στα ζευγάρια φέρνουν 
οι νέες αλλαγές της... τελευταίας στιγμής στο 
φορολογικό νομοσχέδιο. Ο υπουργός Οικο-
νομικών Γ. Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε 
χθες στη Βουλή 10 αλλαγές στο φορονομο-
σχέδιο, σύμφωνα με τις οποίες: 
ΣΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ πωλήσεις μετοχών στο 
Χ.Α. επιβάλλεται από την 1-1-2011 φόρος 
υπεραξίας 20%, αν η πώληση των μετοχών 
γίνει σε διάστημα 3 μηνών από την κτήση 
τους, και 10% στην περίπτωση πώλησης 
εντός 12μήνου. Για πωλήσεις μετοχών που 
διακρατούνται περισσότερο δεν επιβάλλεται 
φόρος υπεραξίας, αλλά ο φόρος πωλήσεων 
0,15 τοις χιλίοις που επιβάλλεται και σήμερα. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ που διαπιστώνεται από 
στοιχεία του φακέλου ότι ακίνητα πέρασαν 
σε offshore εταιρείες με στόχο τη φοροαπο-
φυγή, υποκείμενο φορολόγησης θα είναι το 
φυσικό πρόσωπο και όχι η εταιρεία. Υπενθυ-
μίζεται ότι το νομοσχέδιο αυξάνει τον φόρο 
επί των ακινήτων των offshore από 3% σε 
15%, επί της αντικειμενικής αξίας. 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΑΜΟΥΣ, ο φόρος εισοδήματος 
βεβαιώνεται ξεχωριστά και η ευθύνη κατα-
βολής βαρύνει τον κάθε σύζυγο. 
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ (από έξι μήνες) το 
χρονικό περιθώριο εντός του οποίου ο φορο-
λογούμενος μπορεί να ασκήσει έφεση έναντι 
προστίμου που του έχει επιβληθεί, προκει-
μένου να εισρέουν ταχύτερα τα βεβαιωμένα 
πρόστιμα στα έσοδα του προϋπολογισμού. 
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ αγροτικών προϊόντων από 
κατ΄ επάγγελμα αγρότες σε λαϊκές αγορές 
επιβάλλεται μεν ΦΠΑ με συντελεστή 10%, 
αλλά θα επιστρέφεται στον πωλητή 5% της 
αξίας των πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει 
από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων- εξόδων. 
Με άλλες διατάξεις καθιερώνονται τελικά 
απαλλαγές φόρου έως 40% του επενδυόμε-
νου ποσού για φορολογούμενους στην Ελ-
λάδα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που επεν-
δύουν στην παραγωγή κινηματογραφικού 
έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την 
προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα. 

Τα 10 SΟS της δήλωσης 

Πηγη: ΤΑ ΝΕΑ


