Αριθμός Φύλλου 260 - 23 Νοεμβρίου 2017

Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Σε αυτό το τεύχος:

Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

•

Στις 1-3 Δεκεμβρίου η Γ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

•

Κοινωνικό μέρισμα για τα ευάλωτα νοικοκυριά

•

Οδηγίες ΑΑΔΕ για την παραλαβή και καταχώρηση των φορολογικών δηλώσεων στις
φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων

•

Προβλήματα με το ανέκκλητο στις δηλώσεις
Ε9 με τον Ν.4446/2016

•

Χορήγηση κανονικής άδειας
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Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, όλα τα υπόλοιπα συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα. Υπενθυμίζουμε
ότι το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να μπουν στην ίδια πλατφόρμα και
δηλώσουν το φορολογητέο εισόδημά τους ώστε να υπολογιστεί
το σύνολο του εισοδήματος του νοικοκυριού.
Τα χρήματα του κοινωνικού μερίσματος για το 2017 αναμένεται
να δοθούν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.koinonikomerisma.gr, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, θα
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για το κοινωνικό μέρισμα του 2017.
Για την υποβολή αίτησης χρειάζονται ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός του
κινητού, το email και το ΙBAN.

Οδηγίες ΑΑΔΕ για την παραλαβή και καταχώρηση των φορολογικών δηλώσεων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1179/2017 γίνονται γνωστά τα εξής:
"Με την Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 4 του
ν.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) και η οποία κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης ρύθμισης ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και ζητήματα αρμοδιότητας της Φορολογικής Διοίκησης για την παραλαβή και καταχώρηση των φορολογικών δηλώσεων.
Για την παραλαβή και καταχώρηση των φορολογικών δηλώσεων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών
και μεταβίβασης ακινήτων ισχύουν τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 151, 152 και 156 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης.
Σημειώνεται ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής ίσχυαν οι
περιπτώσεις 100 υποπ. 9 και 10, 101 υποπ. 7 και 8, 110, 127,
128 και 132 της απόφασης Δ6Α 1036682 ΕΞ
2014/25.2.2014, όπως κατά καιρούς είχε τροποποιηθεί.

Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν θα προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάθε νοικοκυριού
προκειμένου να κριθεί εάν αυτό δικαιούται κάποιας άλλης κοινωνικής παροχής καταβαλλόμενης με βάση εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια.
Οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να είναι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας κατά την τελευταία πενταετία, να είναι τουλάχιστον μία φορά ασφαλισμένοι σε
φορέα κύριας ασφάλισης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός
μηνός και να έχουν υποβάλει δήλωση για το φορολογικό έτος
2016.

Με την απόφαση αυτή δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή στις
αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή δηλώσεων στις πιο
πάνω φορολογίες, όπως αυτές ρυθμίζονταν με προηγούμενες
αποφάσεις, παρά μόνο ως προς την προεκτίμηση/προσωρινή
αξία των ακινήτων.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων τα οποία μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς/γονικής παροχής ή με επαχθή αιτία δεν ισχύει το
αντικειμενικό σύστημα, η προσωρινή εκτίμηση της αξίας διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για
την παραλαβή της δήλωσης. Εάν το ακίνητο βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., η δήλωση διαβιβάζεται στη
Δ.Ο.Υ. του ακινήτου (και όχι στη Δ.Ο.Υ. του ελέγχου), ο Προϊστάμενος της οποίας προσδιορίζει την αξία και επιστρέφει τη δήλωση.
Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, οι
οποίες προς το παρόν υποβάλλονται χειρόγραφα, καταχωρούνται, μέχρι την υλοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων, η οποία αναμένεται σύντομα, στο οικείο βιβλίο μεταγραφής των δηλώσεων, το οποίο, για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων των διοικουμένων και αποφυγής αλλοιώσεων αυτού, στο τέλος κάθε έτους θεωρείται, ώστε να μην
καταλείπεται η δυνατότητα καταχώρησης νέων δηλώσεων. Μέχρι
την υλοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των προϊσταμένων στην
ορθή τήρηση και θεώρηση των βιβλίων."
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νων άρθρων δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν
ανακαλούνται”.
Στη συνέχεια με την ΠΟΛ. 1115/26-07-2017, όπου δόθηκαν
οδηγίες από την ΑΑΔΕ επί των άρθρων 57-61 του νόμου
4446/2016 επισημαίνεται ότι “στην περίπτωση υποβολής νέας
δήλωσης μετά από υποβολή δήλωσης που έχει ήδη υπαχθεί στις
διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, ως
προς τα δηλωθέντα με τη δήλωση αυτή, δεν επιτρέπεται στο
μέλλον η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης με την οποία ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.
4446/2016 δήλωση ή μειώνεται η φορολογητέα ύλη ή η αξία
των δηλωθέντων”.

Προβλήματα με το ανέκκλητο στις δηλώσεις
Ε9 με τον Ν.4446/2016
Από την επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Υπουργό Οικονομικών

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στα επαναλαμβανόμενα αιτήματά της για μεταφορά
των καταληκτικών ημερομηνιών του Ν.4446/2016 έχει θέσει
και το θέμα του ανέκκλητου των δηλώσεων, όμως δεν είναι λίγα
τα προβλήματα που φτάνουν στα γραφεία μας από όλη την Ελλάδα.
Ένα από αυτά είναι το μείζον ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με
την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 σύμφωνα με
τον Ν.4446/2016, καθώς εάν από λάθος αναγραφούν
(διορθωθούν) κάποια στοιχεία που αυξάνουν την φορολογητέα
αξία των ακινήτων, δεν είναι δυνατή καμία διόρθωση ή ανάκληση των δεδομένων αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν προκύψει περιπτώσεις φορολογουμένων
και επιχειρήσεων, που είναι αντιμέτωποι με ιδιαίτερα αυξημένο
ΕΝΦΙΑ, καθώς είναι αδύνατη η διόρθωση λανθασμένων στοιχείων στις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, με αποτέλεσμα να χρειάζεται δεύτερη αναγραφή με τα σωστά στοιχεία για να γίνουν συμβόλαια (καθόσον δεν μπορεί να διαγραφεί το ακίνητο) καταλήγοντας σε καταβολή ΕΝΦΙΑ εις διπλούν.
Είναι ανάγκη έστω και μεταγενέστερα να δοθεί λύση είτε νομοθετικά είτε με Υπουργική απόφαση, διότι αφορούν ανθρώπινα
λάθη με πολύ άδικο αποτέλεσμα.
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε σχετική επιστολή ΛογιστήΦοροτεχνικού, η οποία απευθύνεται στο Υπουργείο Οικονομικών
και καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος, που μας κοινοποιήθηκε:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το νόμο 4446/2016 και το άρθρο 61, “φόροι,
τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που καταβάλλονται δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις των προηγούμε-

Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ως αποτέλεσμα, ανθρώπινα λάθη κατά την υποβολή των δηλώσεων από λογιστές ή συμβολαιογράφους (π.χ. λάθος όροφος,
λάθος τετραγωνικά μέτρα κλπ), να μην μπορούν να διορθωθούν, να καταλογίζονται φόροι που δεν αναλογούν στους φορολογούμενους και να μην αποτυπώνεται ορθά η περιουσιακή
τους κατάσταση, δημιουργώντας πρόβλημα και ανακολουθίες και
στα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ σε μελλοντικές μεταβιβάσεις.
Επειδή πιστεύουμε, ότι η πρόθεση του νομοθέτη δεν ήταν να
τιμωρήσει το ανθρώπινο λάθος, αλλά να προστατέψει τον κρατικό προϋπολογισμό από υπαναχωρήσεις και αιτήματα επιστροφών φόρων, παρακαλούμε ενόψει της τροπολογίας που προτίθεστε να ψηφίσετε στη Βουλή, όπως δώσετε τη δυνατότητα να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, ακόμα και στην περίπτωση που μειώνεται η φορολογητέα ύλη ή η αξία των δηλωθέντων
ακίνητων, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Σε περίπτωση δε, που η μείωση του ΕΝΦΙΑ υπερβαίνει τα
300€, η δήλωση θα οδηγείται, όπως προβλέπεται για έλεγχο
στις Δ.Ο.Υ. όποτε και θα καλείται ο φορολογούμενος να αποδείξει ότι πρόκειται για λάθος.
Η ανωτέρω πρόταση θεωρούμε ότι κινείται μέσα στο πνεύμα του
νόμου, καθώς δε ζητάμε να ανακαλέσουμε, αλλά να τροποποιήσουμε τις ανωτέρω δηλώσεις, ούτε να επιστραφούν ποσά που
έχουν ήδη καταβληθεί, αλλά να μειωθούν τα βεβαιωθέντα, κρίνουμε δε απαραίτητο να διευκρινιστεί νομοθετικά, προκειμένου
να μη χωρά περιθώριο παρερμηνείας».
Κατόπιν τούτου σας ζητούμε να μεριμνήσετε για την διευθέτηση
του συγκεκριμένου προβλήματος που έχει προκύψει στις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9.
Θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο και δεν
περιορίζεται μόνο στο Ε9 αλλά σε όλες τις περιπτώσεις δηλώσεων που αφορούν τον συγκεκριμένο νόμο και αναμένουμε την
δίκαιη λύση από την πλευρά σας.
Με εκτίμηση, το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
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Ο εργοδότης υποχρεούται:

- Να χορηγήσει σε όλους τους μισθωτούς της επιχείρησής του
την άδεια που δικαιούνται, πριν τη λήξη του ημερολογιακού
έτους, έστω και αν αυτοί δεν την ζήτησαν (άρθρο 4 παρ. 1 εδ. 2
Α.Ν. 539/45 όπως ισχύει με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν.
4504/66).
- Να χορηγήσει στο μισό τουλάχιστον προσωπικό του άδειες
στο χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου
κάθε έτους.
Με το Ν. 3846/2010 αρ. 6 και 4093/2012 ΙΑ. 14 παρ. 3, επήλθαν αλλαγές όσον αφορά στην κατάτμηση της άδειας, δηλαδή:

Χορήγηση κανονικής άδειας
Κανονική άδεια
Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση
εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν
ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους
σε συγκεκριμένη επιχείρηση.
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς
(ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο
εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων
ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες
συνεχή απασχόληση. (Α.Ν. 539/45 όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθκε από μεταγενέστερους νόμους (Ν. 1346/1983, Ν.
3144/2003,
3227/2004,
3302/2004,
3846/2012,
4093/2013).

Η άδεια χορηγείται ολόκληρη. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού
έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6)
εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και
των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου
περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

Απόσπασμα από το βιβλίο:

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συγγραφή: Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

Εκδότης: Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Απρίλιος 2017

Ο χρόνος που ο μισθωτός θα λάβει την άδειά του καθορίζεται
με συμφωνία μεταξύ αυτού και του εργοδότη του, με την έναρξη
κάθε νέου ημερολογιακού έτους (1η Ιανουαρίου) και μπορεί να
την λάβει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Προβληθείτε αποτελεσματικά στο
newsletter της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., που δύο
φορές το μήνα αποστέλλεται
ηλεκτρονικά σε χιλιάδες
λογιστές - φοροτεχνικούς και
οικονομολόγους σε όλη τη χώρα

Πανελλήνια Ομοσπονδία
Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε)
Ιουλιανού 42-46,
Αθήνα, Τ.Κ. 10434

Τηλ: 210.82.53.445
Φαξ: 210.82.53.446
Email: info@pofee.gr
Website: www.pofee.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - Προβληθείτε εδώ

Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Facebook:
www.fb.com/pofee.gr
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