Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
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Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53 445 Fax: 210 82 53 446 e-mail: pofee@otenet.gr web site: www.pofee.gr

Επιλογή θεμάτων: Αθανάσιος Δεληγιάννης -Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

.:: επιγραμματικά::.
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Απάντηση σε ανακοίνωση της Α.ΚΙ.Ο.Ε.
που μας κοινοποιήθηκε με e-mail
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Για τις Αρχαιρεσίες της 27ης Σεπτεμβρίου
2009

Δράσεις | Αντιδράσεις
Ε.Φ.Ε.Ε.Α
Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΤΙΤΑΝΙΑ“
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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- Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Καβάλας
Για τις Αρχαιρεσίες της 10ης Οκτωβρίου
2009

Κυριακούλης Κωνσταντίνος:(Πρώην Διευθυντής Ασφάλισης και Εσόδων
Διοίκησης Ι.Κ.Α.)

-Εκπτώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες
και νομικές υπηρεσίες

Μπούρλος Δημήτριος : (Δικηγόρος - Εκδότης περιοδικού “Νομοθεσία
Ι.Κ.Α.“)

-Νέα οδηγία από την Ε.Ε. για
έλεγχο του ΦΠΑ
-Καταβολή του ΦΠΑ σε δόσεις από τις 20
Οκτωβρίου
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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοινώσει την έναρξη

Μεταπτυχιακού
Προγράμματος

το οποίο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης και διαδικτυακές τεχνολογίες (που επιτρέπουν την παρακολούθηση από κάθε περιοχή της
χώρας). Πληροφορίες :
κ. Δεληγιάννης 697448556

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ. ΕΠ.Ε.

Φασουλάκη Βικτωρία
(Κοινωνική Επιθεωρήτρια Εργασίας)
ΩΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 09:00-13:00, ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100 ευρώ
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Ε.Α
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΟΙΚΩΝΙΑΣ Ε.Φ.Ε.Ε.Α.
ΚΟΣΣΙΔΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Ιουλιανου 42-46, Αθήνα τκ 104 34
Τηλέφωνα: 210-8834483, 210 8224111 , fax: 210 8834484

ΧΟΡΗΓΟΣ
epsilon net
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Απάντηση σε ανακοίνωση της Α.ΚΙ.Ο.Ε. που μας κοινοποιήθηκε με e-mail

Ο

«εκπρόσωπος» της Ανεξάρτητης
Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας,
μιας «προσωποπαγούς» παράταξης
στο Ο.Ε.Ε., θέλει να ξεγελάει τον εαυτό του
– ίσως και τους «δικούς του» ανθρώπους
– πιστεύοντας (γιατί δυστυχώς πες – πες το
πιστεύεις και ο ίδιος ακόμη και αν δεν το
ομολογείς δημόσια) ότι:
1.- Οι Συνάδελφοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί περίμεναν
την επιβεβαίωσή του για να πεισθούν ότι
η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αγωνίζεται καθημερινά για την
ουσιαστική κατοχύρωση του Επαγγέλματος
που ασκούν .
2.- Οι έντιμοι Οικονομολόγοι μπορεί να είναι αντίθετοι με την ουσιαστική κατοχύρωση του Επαγγέλματός μας που θα γίνει ΜΟΝΟΝ με την «απομάκρυνση» ΟΛΩΝ αυτών
που ενώ είναι – ή είναι εν δυνάμει - ΜΕΛΗ
της Α.Κ.Ι.Ο.Ε. . Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι
πολλοί πτυχιούχοι Ανωτάτων Οικονομικών
Σχολών που εργάζονται είτε ως υπάλληλοι
στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο Τομέα και στις
πρώην Δ.Ε.Κ.Ο. ή στις Τράπεζες αλλά και
ως Καθηγητές ή Μελετητές κ.α. ασκούν, τις
πιο πολλές φορές παράνομα, προσωπικά οι
ίδιοι ή πολύ συχνά «κρυμμένοι» πίσω από
συγγενικά τους πρόσωπα και το Επάγγελμά
μας, τις περισσότερες φορές ακόμη και χωρίς Άδεια ή με μια Άδεια από το «τότε» που
ποτέ δεν ανανεώθηκε, καθώς ΚΑΝΕΙΣ δεν
ασκεί έλεγχο ποιος και τι υπογράφει.
3.- Τα Πολιτικά Κόμματα ενδιαφέρονται
για την αόριστη άποψη του και την αβάσιμη
κριτική που ασκεί η οποία έχει αποδειχθεί
κατ’ επανάληψη ότι αποτελεί εφαρμογή,
στην πράξη, της λαϊκής ρήσης : «ότι δεν
φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια»
4.- Η συμμετοχή του στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.
είναι αρκετή να ανακόψει τις προσπάθειες
ενός ολόκληρου Κλάδου που επιζητά εδώ
και δεκαετίες την ουσιαστική κατοχύρωση
του Λειτουργήματος που ασκούμε και την
πάταξη της παραοικονομίας στον Κλάδο
των Ελευθέρων Επαγγελματιών Φοροτεχνικών - Λογιστών
5.- Το Προεδρείο της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. δεν
ανέλυσε – πριν ορίσει εκπρόσωπό του
Ο.Ε.Ε. στην ομάδα εργασίας – την πρόταση
της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και δεν ενημέρωσε ότι με την
υλοποίησή της κατοχυρώνονται και αυξά-

νονται τα έσοδα του Ο.Ε.Ε. από την έκδοση
και ανανέωση των Αδειών που μας χορηγεί
καθώς μέχρι σήμερα χιλιάδες κάτοχοι Αδειών δεν τις ανανέωναν εφόσον καμία Υπηρεσία δεν τις ζητούσε
6. – Ότι ο Δούρειος Ίππος του Κλάδου μας
που ο ίδιος κατασκεύασε για να μαζεύει ψήφους για την συμμετοχή του στην Κ.Δ του
Ο.Ε.Ε και ο οποίος πλέον είναι Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο ΔΕΝ μπορεί να
εκπροσωπήσει ΠΟΥΘΕΝΑ κανέναν Κλάδο
γιατί απλούστατα δεν είναι ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ.
7.- Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δεν έκανε προκαταρκτικές συζητήσεις και με τα δύο μεγάλα Πολιτικά Κόμματα ΠΡΙΝ καταθέσει την υπεύθυνη και τεκμηριωμένη πρότασή της για την
πιστοποίηση των Λογιστικών Γραφείων,
επιδιώκοντας, με την τακτική αυτή, ένα
τόσο σημαντικό και ουσιαστικό θέμα για
τον Κλάδο και την Εθνική Οικονομία να μην
αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης
εντός και εκτός Βουλής.
Τελειώνοντας, και για τελευταία φορά,
επισημαίνουμε ότι:
- Μπορείς να συνεχίσεις να «κοιμάσαι», ήσυχος, τον «ύπνο του δικαίου» κ.
Π.Αλεβιζάκη που αυτοανακηρύχθηκες μοναδικός υπερασπιστής των «συμφερόντων»
του Ο.Ε.Ε., γιατί η πρόταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για
την πιστοποίηση των Λογιστικών Γραφείων
δεν αφαιρεί καμία από τις μέχρι σήμερα αρμοδιότητες του Ο.Ε.Ε. ενώ ταυτόχρονα υποχρεώνει ΟΛΟΥΣ όσους ασκούν ΝΟΜΙΜΑ το
επάγγελμα να ανανεώνουν – πληρώνοντας
– την Άδειά τους. Το Δ.Σ. και η Γ.Σ. των Αντιπροσώπων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχουν διακομματική σύνθεση – μέσα από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο - και στόχος μας είναι ΜΟΝΟΝ η
προάσπιση των συμφερόντων του Κλάδου
, κυρίως από αυτούς που περιοδικά δηλώνουν «φίλοι» όταν προσδοκούν προσωπικά
οφέλη και αυτή η σύνθεση απόψεων και
ιδεών της δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα
για την προώθηση των αιτημάτων του Κλάδου ανεξάρτητα από το ποιο Κόμμα ασκεί
διακυβέρνηση μέσα από την κατάθεση ξεκάθαρων και τεκμηριωμένων προτάσεων.
- Τόσο η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο.
μέχρι χθές όσο και ο Τομέας Οικονομίας

του ΠΑ.Σ.Ο.Κ. «βλέπουν» ότι είναι αναγκαίο
το «ξεκαθάρισμα» στον Κλάδο μας και για
όλους αυτούς (ΠΛΗΝ του εκπροσώπου της
Α.ΚΙ.Ο.Ε.) η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι η ΜΟΝΗ Ομοιοεπαγγελματική Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση του Κλάδου των Λογιστών
– Φοροτεχνικών και για τον λόγο αυτό μπορεί να εκπροσωπεί όλο τον Κλάδο.
- Τα Πολιτικά Κόμματα γνωρίζουν, και αξιολογούν θετικά, ότι η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. συμμετέχει
και στην αντίστοιχη Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (C.F.E.) επομένως τα Μέλη της
θα δεσμεύονται από έναν ανάλογο Κώδικα
Δεοντολογίας, τον οποίο το Ο.Ε.Ε. δεν θέλησε ή δεν μπόρεσε να συντάξει μέχρι σήμερα
γιατί απλούστατα το Ο.Ε.Ε. δεν εκπροσωπεί
τον Κλάδο αλλά απλά του έχει «ανατεθεί» η
χορήγηση και η ανανέωση των Αδειών μας
και ο ανευθυνο-υπεύθυνος εκπρόσωπος
της Α.ΚΙ.Ο.Ε. ανέλαβε ένα ακόμη έργο που
δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να προχωρήσει.
- Όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για
τον Κλάδο μπορεί να καταθέσει τις προτάσεις του είτε στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. είτε στην
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την βελτίωση των προϋποθέσεων και των όρων πιστοποίησης των Λογιστικών Γραφείων ενώ το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
αναλαμβάνει την, ηθική, υποχρέωση να δίνει την μέγιστη δημοσιότητα σε κάθε τι που
αφορά την εξέλιξη του θέματος.
- Καμουφλαρισμένος πίσω από την επωνυμία μιας παράταξης του Ο.Ε.Ε. ο εκπρόσωπός της εκτοξεύει «πυροτεχνήματα» με βασικό στόχο να μειώσει τον θετικό αντίκτυπο
από την δράση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. . Εφόσον αυτά
χάνονται στο μαύρο σκοτάδι που τον περιτριγυρίζει θα έπρεπε να υιοθετήσουμε την
στάση «η σιωπή μας προς απάντησή σου»,
όμως η συνεχείς προσπάθεια που καταβάλλουμε για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών μας προς όφελος
ΟΛΟΥ του Κλάδου – Μελών και Μη ακόμη
Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., μας υποχρέωσε να
δημοσιοποιήσουμε τις θέσεις μας καθώς «η
σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός»
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Πανίδης Αβραάμ

Πατέλης Γ. Νικόλαος
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 27ην Σεπτεμβρίου 2009 διεξήχθησαν οι εκλογές του συλλόγου για την ανάδειξη του Δ.Σ, αντιπροσώπων Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και εξελεγκτικής επιτροπής.
Εκλέχθηκαν οι παρακάτω,
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΨΗΦΟΙ

					

1.ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

29

					

2.ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

24

					

3.ΜΑΜΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21

					

4.ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

29

					

5.ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

16

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
					

1.ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

26

					

2.ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

21

					

3.ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

18

					

4.ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

18

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΝΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
					

1.ΛΑΦΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

30

					

2.ΔΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

22

					

3.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18

Στην συνέχεια την 7ην Οκτωβρίου 2009 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του συλλόγου με τις
παρακάτω αρμοδιότητες.
				

1.ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

					

2.ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3.ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

					

4.ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

					

5.ΜΑΜΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών Ν. Καβάλας
Για τις Αρχαιρεσίες της 10ης Οκτωβρίου 2009
Κατά την ψηφοφορία ψήφισαν 57 Μέλη εκ του συνόλου των 57 συνολικά παρευρισκομένων και προσελθόντων Μελών καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας επί συνόλου 82 ταμειακά εντάξει Μελών.
Μετά το πέρας της διαδικασίας και αφού έγινε καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ευρέθησαν:
Σύνολο ψηφοδελτίων: 57
Έγκυρα ψηφοδέλτια : 57
Άκυρα ψηφοδέλτια : 0 Μηδέν Λευκά ψηφοδέλτια : 0 Μηδέν
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των εγκύρων ψηφοδελτίων ευρέθη ότι έλαβαν:
(α) για την εκλογή στο 7μελές διοικητικό συμβούλιο
14 -ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
40 -ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
43 -ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
40 -ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
23 -ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
34 -ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17 -ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
49 -ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
09 -ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
βάσει των σταυρών προτίμησης και των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του καταστατικού εκλέγονται ως
τακτικά μέλη του Δ.Σ. οι κκ
(1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ (49)
(2) ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (43)
(3) ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (40) (4) ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (40)
(5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (34) (6) ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (23) και
(7) ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (9)
Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ να γίνει χρήση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 10 (που προβλέπει ότι:
«εφ’ όσον υπάρχουν υποψήφιοι που ασκούν το επάγγελμα σε μία από τις επαρχίες του Νομού Καβάλας θα
εκλέγεται κατ’ εξαίρεση, απαραίτητα, τουλάχιστον ένας από κάθε διοικητική περιφέρεια των Δ.Ο.Υ. του Ν.
Καβάλας»), λόγω των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι και της μη ύπαρξης υποψηφίου από την
επαρχία Θάσου. Βάσει της διάταξης αυτής εκλέχθηκε ο ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αντί του ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και του ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ .
Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων που έλαβαν .
(β) για την 3μελή ελεγκτική επιτροπή βάσει των σταυρών προτίμησης εκλέγονται στην Ελεγκτική Επιτροπή οι
κ.κ. (43)-ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (36)-ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (29)-ΤΟΥΛΑΤΖΗ ΖΩΗ
(γ) για αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις:
13
09
12
19
11
40

ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΤΣΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 46

13
15
39
25
35

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

βάσει των σταυρών προτίμησης (και το μέτρο που ορίζει το άρθρο 14 του καταστατικού της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στην Δευτεροβάθμια Ένωση (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) κατά σειρά οι κ.κ.
(1) ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-46
(2) ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-40
(3) ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ-39 (4) ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-35
(5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-25 (6) ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-9
Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων που έλαβαν.
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Εκπτώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες και
νομικές υπηρεσίες
Τα έξοδα αυτά εκπίπτουν εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα,
μέτρο το οποίο ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2009

Α

περίθαλψης που καταβάλλονται από γονέα
για τα τέκνα του, τα οποία δεν τον βαρύνουν επειδή συνοικούν με τον άλλο γονέα,
λόγω διάζευξης.

Στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται μόνο οι αμοιβές που καταβάλλονται
για τους πιο πάνω λόγους σε ιατρούς όλων
των ειδικοτήτων, φυσικά πρόσωπα στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό και όχι οι δαπάνες που γίνονται για τους ίδιους λόγους σε
νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.λπ.
καθώς και για δαπάνες διαρκούς κάλυψης
ιατρικών αναγκών, που εξακολουθούν να
μειώνουν το φόρο κατά ποσοστό 20% και
μέχρι 6.000 ευρώ.
Στα ιατρικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι
αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντίατρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
Για την αναγνώριση της δαπάνης αυτής
απαιτείται η συνυποβολή με την ετήσια
δήλωση του φορολογούμενου της πρωτότυπης διπλότυπης απόδειξης που εκδίδεται
από τον ιατρό ή τον οδοντίατρο κατά την
είσπραξη της αμοιβής του και προβλέπεται
από τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ..
Στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται οι δαπάνες αυτές που καταβάλλονται
από άτομα που συνοικούν και βαρύνουν το
φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με
βάση τη γνωμάτευση οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή είναι τυφλοί
γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της
νομαρχίας με ετήσιο εισόδημα πάνω από
6.000 ευρώ.
Ακόμη περιλαμβάνονται τα έξοδα ιατρικής

Για πρώτη φορά, θεσπίζεται φορολογική έκπτωση και για τα ποσά που δαπανούν οι φορολογούμενοι σε δικηγόρους. Ολόκληρο το
ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει
ο φορολογούμενος σε δικηγόρους για την
παροχή νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα
πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν
εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.
Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι
αμοιβές δικηγόρων:
Για την παράστασή τους κατά τη σύνταξη
συμβολαιογραφικών πράξεων (μεταβίβασης ακινήτων και καταστατικών εταιρειών)
και
Για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών
ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους.
Ειδικότερα μέτρα
1. Εκτός των άλλων δαπανών, από το εισόδημα της συζύγου εκπίπτουν και τα έξοδα
ιατρικής περίθαλψης και αμοιβής δικηγόρων που αφορούν την ίδια, καθώς και τα
έξοδα ιατρικής περίθαλψης που αφορούν
τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα
χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και
του ανήλικους ορφανούς από πατέρα και
μητέρα συγγενείς της μέχρι τον δεύτερο
βαθμό, που βαρύνουν αυτή.
2. Σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου
θα μεταφέρονται τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης του ίδιου και λοιπών προσώπων
που συνοικούν και τον βαρύνουν στον άλλο
σύζυγο.
3. Τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης θα μεταφέρονται των συζύγων, αν το εισόδημα του
συζύγου που αφορούν δεν επαρκεί για την
κάλυψή τους.
4. Στα έξοδα νοσηλείας ενσωματώθηκαν
και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών του φορολογούμενου και των προσώπων που τον
βαρύνουν.
5. Προβλέπεται η μεταφορά των εξόδων
νοσοκομειακής περίθαλψης του συζύγου
και των λοιπών προσώπων που συνοικούν
και τον βαρύνουν στα ποσά των μειώσεων
του φόρου του άλλου συζύγου, ενόψει της
έκπτωσης των ιατρικών εξόδων από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

ποδείξεις από γιατρούς και δικηγόρους θα πρέπει να ζητούν οι φορολογούμενοι για να έχουν μεγαλύτερη
φορολογική ελάφρυνση. Τα έξοδα αυτά, εκπίπτουν εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο
εισόδημα, μέτρο το οποίο ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Με τις προϊσχύουσες διατάξεις, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης εξέπιπταν σε ποσοστό
20% από το φόρο, ενώ για τις δαπάνες για
νομικές υπηρεσίες δεν υπήρχε κανένα φορολογικό όφελος.Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι:
Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται,
οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς
όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές
που καταβάλλονται σε οδοντίατρους για
οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και
γναθοχειρουργική.

Δικηγόροι

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/10/2009

Νέα οδηγία από
την Ε.Ε. για
έλεγχο του ΦΠΑ

Μ

ια νέα οδηγία έρχεται
να προσθέσει στη μάχη
κατά της φοροδιαφυγής
η Ευρωπαϊκή Ενωση, παρέχοντας
τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη
της να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου
2014 και για ελάχιστη περίοδο
δύο χρόνων μηχανισμό, με βάση
τον οποίο ο ΦΠΑ που οφείλεται
για την παράδοση ορισμένων
αγαθών και υπηρεσιών καταβάλλεται από το πρόσωπο στο οποίο
παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες.
Εξαιτίας της σοβαρότητας της
απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, η
Ευρωπαϊκή Ενωση διερευνά τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το σχετικό φαινόμενο. Στο πλαίσιο αυτό
επιτρέπει στα κράτη-μέλη της
να εφαρμόσουν σε προσωρινή
βάση και για ορισμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών έναν
μηχανισμό καταβολής του ΦΠΑ
από το πρόσωπο στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση αυτών,
ακόμη και αν οι σχετικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών δεν
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 199 της οδηγίας
2006/112/ΕΚ ή δεν υπόκεινται σε
ειδικές παρεκκλίσεις που παρέχονται στα κράτη-μέλη.
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 6/10/2009
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Καταβολή του ΦΠΑ σε δόσεις από τις
20 Οκτωβρίου

Τ

η δυνατότητα να καταβάλλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ
σε δόσεις και όχι εφάπαξ θα
έχουν από τις 20 Οκτωβρίου και
μετά οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν
βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του
υπουργείου Οικονομικών, το νέο
μέτρο αφορά χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις της φορολογικής
περιόδου του Γ΄ τριμήνου (Ιούλιος
- Αύγουστος - Σεπτέμβριος) 2009
για όσους τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄
κατηγορίας του ΚΒΣ και της φορολογικής περιόδου του Σεπτεμβρίου
2009 για τους τηρούντες βιβλία Γ΄
κατηγορίας του ΚΒΣ και επόμενων
φορολογικών περιόδων.
Ωστόσο, από την ευνοϊκή ρύθμιση
εξαιρούνται οι δηλώσεις προγενέστερων φορολογικών περιόδων,
καθώς και οι έκτακτες δηλώσεις,
πιστωτικές ή μηδενικές δηλώσεις,
εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις.
Οσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και
επιχειρήσεις υπαχθούν στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση θα πρέπει να
νγνωρίζουν ότι:
α) Με την υποβολή της δήλωσης
ΦΠΑ προκαταβάλλεται το 30% του
οφειλόμενου φόρου.
β) Η καταβολή του υπόλοιπου ποσού θα είναι προσαυξημένη κατά
1% και θα καταβάλλεται σε δύο

ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη
δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος
του πρώτου μήνα και η δεύτερη
μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα,
από τη λήξη του μήνα υποβολής
της δήλωσης.
γ) Για το δίμηνο της διευκόλυνσης
από τη λήξη του μήνα υποβολής
της δήλωσης δεν θα επιβάλλονται
οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις. Από τον τρίτο όμως
μήνα, εάν το οφειλόμενο ποσό δεν
έχει καταβληθεί, επιβάλλεται προσαύξηση 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης, με την επιβολή όλων των
προβλεπόμενων από τη νομοθεσία
κυρώσεων.
Επισημαίνεται ότι εάν δεν καταβληθεί ταυτόχρονα με την περιοδική
δήλωση ΦΠΑ ποσοστό 30% τουλάχιστον του οφειλόμενου κύριου και
τυχόν πρόσθετου φόρου, η περιοδική αυτή δήλωση θεωρείται απαράδεκτη, δεν παράγει κανένα έννομο
αποτέλεσμα και δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της ρύθμισης.
Για την καλύτερη κατανόηση του
τρόπου εφαρμογής της ρύθμισης
παρατίθενται τα παρακάτω παραδείγματα:
1) Παράδειγμα τμηματικής καταβολής του οφειλόμενου φόρου της
φορολογικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2009 που προκύπτει με βάση
την αρχική εμπρόθεσμη περιοδική
δήλωση για επιχείρηση με βιβλία Γ΄
κατηγορίας του ΚΒΣ.

Εστω ότι η ημερομηνία υποβολής
της δήλωσης είναι 26/10/2009 και
ο φόρος που προκύπτει από αυτήν
για καταβολή είναι 100 ευρώ. Εφόσον στις 26/10/2009 ταυτόχρονα με
την υποβολή της δήλωσης καταβάλει φόρο 30 ευρώ (αυτοδίκαια κάνει
χρήση της παραπάνω δυνατότητας), τότε θα καταβάλει σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσό:
κύριο φόρο (100 ευρώ - 30 ευρώ =)
70+προσαύξηση (70 χ 1%) = 70,70
ευρώ, ο οποίος θα καταβληθεί:
- Μέχρι την 30/11/2009 με την
α΄ δόση ποσό 35,35 ευρώ (70,7 χ
50%)
- Μέχρι την 31/12/2009 με την β΄
δόση ποσό 35,35 ευρώ
2) Εάν στο παραπάνω παράδειγμα η
υποβολή της περιοδικής δήλωσης
πραγματοποιηθεί εκπρόθεσμα στις
20/01/2010, το οφειλόμενο ποσό
του κύριου φόρου θα επιβαρυνθεί
με πρόσθετο φόρο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης δηλαδή 3 μήνες χ 1,5% για
κάθε μήνα καθυστέρησης = 4,5%
Το συνολικό οφειλόμενο ποσό είναι
κύριος φόρος 100 ευρώ+πρόσθετος
φόρος 4,5 ευρώ = 104,50 ευρώ.
Εφόσον στις 20/01/2010 ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης
καταβάλει τουλάχιστον το 30%του
ανωτέρω ποσού 104,50 χ 30% =
31,35 ευρώ, θα καταβάλει σε δύο
ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσό
ύψους 36,94 ευρώ.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 6/10//2009

