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Όποιος συνάδελφος 
έχει κάποια πρόταση 

για την καλύτερη εικόνα 
του Newsletter μπορεί 

να επικοινωνήσει με τον 
Κωνσταντινίδη 
στο εξής email: 

konidisk@otenet.gr

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 9 του ν. 2579/1998 , όπως ισχύουν μετά 
την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου «Κα-
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση 
των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατά-
ξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», 
αυξάνεται από 1,5 τοις χιλίοις (1,5%ο) σε 2 τοις 
χιλίοις (2%ο) ο συντελεστής φόρου που επι-
βάλλεται στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές 
που πραγματοποιούνται σε αυτό. Ο φόρος 
αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης 
των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσι-
κό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων 
ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η 
ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοι-
κούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν 
έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή 
τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Η ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματι-
στήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά το διακανονισμό των 
συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηματι-
στήριο χρεώνει σε ημερήσια βάση με τον πιο 
πάνω φόρο τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά 
ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεμα-
τοφυλακής, για λογαριασμό των πωλητών για 
όλες τις συναλλαγές πώλησης μετοχών που δι-
ακανονίστηκαν από τις πιο πάνω εταιρείες και 
ιδρύματα. Τον αναλογούντα φόρο για τις πω-
λήσεις μετοχών που διακανονίστηκαν μέσα σε 
κάθε μήνα, υποχρεούται η ΕΧΑΕ να αποδίδει 
εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία της 

ΔΟΥ με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι το τέ-
λος του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμε-
νου μήνα από το μήνα που διακανονίστηκαν 
οι πιο πάνω συναλλαγές.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για πωλήσεις 
μετοχών που διενεργούνται από 1 Απριλίου 
2011.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 27 του ν.2703/1999, ορίζεται, ότι οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 εφαρμό-
ζονται ανάλογα και στις πωλήσεις από φυσικά 
πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην 
Ελλάδα ή ημεδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαπές 
επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα, μετοχών εισηγμένων σε αλλοδα-
πά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς ανα-
γνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς.
3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι με τις δια-
τάξεις του νέου νόμου αφενός αυξάνεται από 
1,5%ο σε 2%ο ο συντελεστής φόρου που επι-
βάλλεται επί της αξίας των πωλούμενων μετο-
χών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδα-
πά χρηματιστήρια, αφετέρου μεταβάλλεται η 
διαδικασία παρακράτησης του φόρου αυτού 
λόγω των μεταβολών που έχουν επέλθει στο 
κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς.
4. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψήφιση του νό-
μου αυτού ολοκληρώθηκε στις 29 Μαρτίου 
2011 και κυρίως ότι για την εφαρμογή του 
απαιτείται η προσαρμογή των μηχανογραφι-
κών συστημάτων των θεσμικών επενδυτών 
και θεματοφυλάκων, με την παρούσα γίνεται 

ΠΟΛ 1064: Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 

1η Απριλίου μέχρι 29 Απριλίου 2011.

Συνέχεια στη σελίδα 2

- «Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην 
Κ2-3144/30-3-11 με θέμα «Οδηγίες 
εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 
3853/2010  αναφορικά με την απλο-
ποίηση των διαδικασιών σύστασης 
προσωπικών και κεφαλαιουχικών 
εταιρειών»

- ΠΟΛ.1058/14.3.2011 : «Εξόφληση 
φορολογικών στοιχείων αξίας με 
επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογα-
ριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συ-
ναλλαγών»

- Τα 18 SOS της φορολογικής δήλω-
σης 
Οδηγός για τη σωστή συμπλήρωση 
και την αποφυγή λαθών

- Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 
δικαιούχων του Οργανισμού Εργα-
τικής Κατοικίας για τα ενοίκια που 
καταβλήθηκαν το έτος 2009. 
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Ανάρτηση για διαβούλευση σχεδί-
ου Σύμβασης Παροχής ανεξάρτη-
των Λογιστικών – Φοροτεχνικών 

Υπηρεσιών.

Κοινοποίηση οδηγιών για την 
σωστή συμπλήρωση της 
εκκαθαριστικής δήλωσης 

έτους 2010.
 
Με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1026/2010 ορίστη-
καν ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος 
και ο τρόπος υποβολής της εκκαθαρι-
στικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. Οι 
οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση 
της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., 
κοινοποιούνται με την παρούσα και 
θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Οικονομικών, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.minfin.
gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Γε-
νικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων, στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.gsis.gr.

Σε συνέχεια της με αρ. Κ2- 3144/30.3.2011 
εγκυκλίου μας (ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ) με θέμα 
«Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 
3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση 
των διαδικασιών σύστασης προσωπικών 
και κεφαλαιουχικών εταιρειών» συμπληρώ-
νουμε αυτήν ως εξής:

Η παράγραφος Γ με τίτλο «Υφιστάμενες 
εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) 
κάθε μορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:
Γ. Εταιρείες που συστήνονται από 4/4/2011 
μη υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής της 
Κ.Υ.Α. Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β)
Οι εταιρείες που δεν υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011 
(ΦΕΚ 470 Β) δεν συστήνονται μέσω των 
Υπηρεσιών Μιας Στάσης, αλλά ειδικότερα:
α. Οι Α.Ε. που συστήνονται από μετατροπή, 
συγχώνευση και διάσπαση καθώς και οι 
πάσης μορφής νέες εταιρείες που προέρ-
χονται από μετατροπές, συγχωνεύσεις και 
διασπάσεις, υποβάλλουν προς την αρμόδια 
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση καταχώρισης σε 
αυτό συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7 
του ν. 3419/2005 και επειδή για τις ανώνυ-
μες εταιρείες που συστήνονται καθώς και 
για τις ανώνυμες εταιρείες που μετατρέπο-
νται σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. απαιτείται έλεγχος 
από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, η Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογη-
τικά στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερει-
ακής Ενότητας, για έλεγχο και έγκριση, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Με την έκδοση της σχετικής εγκριτικής 
απόφασης, η αρμόδια Υπηρεσία της Περι-
φερειακής Ενότητας διαβιβάζει στην Υπη-
ρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την εγκριτική απόφαση.
Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώ-
ριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλ-
λει την σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης 
της σύστασης της εταιρείας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-
ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.
β. Εφόσον η συστηνόμενη με τον τρόπο 
αυτό είναι ΕΠΕ, Ο.Ε. ή Ε.Ε., η αρμόδια Υπηρε-

σία Γ.Ε.ΜΗ., μετά την υποβολή σ’ αυτή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνει 
στην καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ 
και, στην περίπτωση της ΕΠΕ, αποστέλλει 
σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης της σύ-
στασης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.
Δ. Υφιστάμενες εταιρείες κάθε μορφής των 
οποίων η σύσταση και λειτουργία έγινε πριν 
την 4/4/2011.
Για την περίπτωση των ανωνύμων εταιρει-
ών των οποίων η σύσταση έγινε πριν την 
4/4/2011 και έχουν αριθμό μητρώου ανω-
νύμων εταιρειών (ΑΡΜΑΕ), ακολουθείται η 
προϊσχύουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κ.ν. 2190/1920 διαδικασία οπότε ο φάκελος 
της εταιρίας θα βρίσκεται στην οικεία πε-
ριφέρεια (φυσικός), και όχι στην Υπηρεσία 
ΓΕΜΗ.
Συνεπώς οι σχετικές καταχωρήσεις θα συ-
νεχίσουν να γίνονται στο Μητρώο Α.Ε. και 
ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής 
Ενότητας, προκειμένου η τελευταία να 
ασκήσει την εγκριτική ή εποπτική αρμοδι-
ότητα , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920, και να προβεί στη σχετική κατα-
χώρηση στο ΜΑΕ.
Η αντίστοιχη με την ανωτέρω διαδικασία 
θα ακολουθείται και για τις ΟΕ, ΕΕ (κάθε 
μορφής) και ΕΠΕ των οποίων η σύσταση 
έγινε πριν την 4/4/2011, θα ακολουθείται 
δηλαδή η διαδικασία που ίσχυε μέχρι την 
04/04/2011.
Ε. Εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η 
διαδικασία σύστασης ξεκίνησε πριν την 
4/4/2011 αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.
Για τις εταιρείες κάθε μορφής για τις οποίες 
έχει υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη 
ή οποιοδήποτε απαιτούμενο από την κείμε-
νη νομοθεσία συστατικό έγγραφο και για 
τις οποίες στις 04/04/2011 δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία σύστασης με τις διατά-
ξεις της κείμενης νομοθεσίας (καταχώρηση 
στο οικείο κατά περίπτωση μητρώο εταιρει-
ών) θα ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής 
τους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

«Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 με θέμα 
«Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 

αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης 
προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»

δεκτό ότι για συναλλαγές που διενεργού-
νται μέχρι 29 Απριλίου 2011 εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται η διαδικασία παρακράτησης και 
απόδοσης του φόρου που ίσχυε πριν την ψή-
φιση του νέου νόμου. Τέλος, διευκρινίζεται ότι 

ο συντελεστής φόρου 2%ο εφαρμόζεται για 
πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ ή σε 
αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς 
αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό που 
πραγματοποιούνται από 1η Απριλίου 2011 και 
μετά.

ΠΟΛ 1064: Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 

1η Απριλίου μέχρι 29 Απριλίου 2011.

Συνάντηση της ΟΕΕ με τον 
Υπουργό Οικονομικών

Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών 
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου είχε το προ-
εδρείο του ΟΕΕ τη Δευτέρα 4 Απριλίου. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζη-
τήθηκαν οι ειδικές προϋποθέσεις, νομι-
κές και ακαδημαϊκές για την άσκηση του 
οικονομολογικού επαγγέλματος καθώς 
και του φοροτέχνη – λογιστή. Παράλληλα, 
ζητήθηκε από τον κ. υπουργό και ελήφθη 
η σχετική προφορική, κατ’ αρχάς, έγκριση 
για την συμμετοχή του ΟΕΕ στην επιτρο-
πή διαβούλευσης για την κατάργηση του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
Από τον Υπουργό ζητήθηκε, η επίσπευση 
των διαδικασιών για την πιστοποίηση του 
Φοροτέχνη – Λογιστή καθώς και η θέσπι-
ση υποχρεωτικής τοποθέτησης πτυχιού-
χου Οικονομολόγου σε θέσεις οικονομι-

κής ευθύνης στο Δημόσιο τομέα. 
Οι ενέργειες της διοίκησης του ΟΕΕ προς 
την κατεύθυνση της προάσπισης των 
δικαιωμάτων των οικονομολόγων όλης 
της χώρας αλλά και της εποικοδομητικής 
κριτικής και επιστημονικής συνεισφοράς 
στην αντιμετώπιση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής κρίσης στην οικονομία 

θα συνεχιστούν.

ΠΟΛ. 1065/2011 (04/04/2011) 
- Συντελεστής Αναγωγής Αυτοε-
λέγχου.
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 ΠΟΛ.1058/14.3.2011 : «Εξόφληση φορολογικών στοι-
χείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαρια-

σμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»
Με αφορμή γραπτά και προφορικά 
ερωτήματα, σχετικά με το προανα-
φερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα 
εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Με τις διατάξεις των δεύτερου, τρίτου 
και τέταρτου εδαφίων της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 
186/1992), όπως τέθηκαν και ισχύουν 
από 1.6.2010, με τις διατάξεις της 
παραγράφου 25 του άρθρου 19 του 
ν. 3842/2010, ορίζεται ότι, ειδικά για 
την απόδειξη της συναλλαγής από το 
λήπτη φορολογικού στοιχείου που 
αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπη-
ρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική 
ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω 
τραπεζικού λογαριασμού ή με επιτα-
γή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. 
Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών 
τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική 
απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων 
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία 
των εκχωρούμενων επιταγών. Κατ’ 
εξαίρεση των αναφερομένων στο 
προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται ο 
συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτή-
σεων μεταξύ μητρικής εταιρείας και 
θυγατρικών εταιρειών.

Σχετικά με την εφαρμογή των προ-
αναφερόμενων διατάξεων σε ειδι-
κές περιπτώσεις συναλλαγών και 
σε συνέχεια των εγκυκλίων μας 
ΠΟΛ.1155/11.11.2010 (τρόπος εξό-
φλησης συναλλαγών μεταξύ πρακτό-
ρων και αεροπορικών εταιριών) και 
ΠΟΛ.1038/22.2.2011 (συμψηφισμός 
ανταπαιτήσεων για συναλλαγές με-
ταξύ αγροτικών συνεταιρισμών και 
παραγωγών - μελών τους), παρέχου-
με τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρι-
νίσεις.

Α. Τρόπος εξόφλησης εκκαθαρίσε-

ων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
προς τους ασφαλιστικούς διαμεσο-
λαβητές (μεσίτες ασφαλειών, ασφα-
λιστικούς πράκτορες, ασφαλιστικούς 
σύμβουλους, συντονιστές ασφαλιστι-
κών συμβούλων)

Με την περίπτωση στ΄ της πα-
ραγράφου 6 της Α. 9934/197/
ΠΟΛ.176/23.6.1977 εγκυκλίου δια-
ταγής έχει γίνει δεκτό ότι, οι ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις μπορούν να εκδί-
δουν, το αργότερο εντός του μηνός 
Φεβρουαρίου, θεωρημένες τριπλοτύ-
πες εκκαθαρίσεις για τις προμήθειες 
και λοιπά δικαιώματα που παρασχέ-
θηκαν απ’ αυτές κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος στους πράκτορες, 
παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλει-
ομεσίτες στις οποίες θα αναγράφο-
νται τα στοιχεία του δικαιούχου και 
το ποσόν της προμήθειας. Δηλαδή, 
με την προαναφερόμενη θέση της Δι-
οίκησης αντί της έκδοσης τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών από τους ασφα-
λιστικούς διαμεσολαβητές προς τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκδίδονται 
εκκαθαρίσεις μία φορά το χρόνο από 
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις προς 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, 
κατ’ εφαρμογή δε των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 
Κ.Β.Σ. πρέπει οι υπόψη εκκαθαρίσεις, 
εφόσον υπερβαίνουν σε αξία τα 3.000 
€, να εξοφλούνται, από τις ασφαλιστι-
κές επιχειρήσεις, μέσω τραπεζικού 
λογαριασμού ή με επιταγή.

Στα πλαίσια της συναλλακτικής δρα-
στηριότητας και πρακτικής, οι ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις, μπορούν να 
αναθέτουν στους ασφαλιστικούς δι-
αμεσολαβητές και την είσπραξη των 
οφειλόμενων ασφαλίστρων από τους 
ασφαλισμένους. Στις περιπτώσεις αυ-
τές οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
αφού παρακρατήσουν τα ποσά που 
αντιστοιχούν στις οφειλόμενες σε 

Εγκύκλιος ΙΚΑ Α11227/2011 
(06/04/2011) - Παράταση ασφ/κής 
κάλυψης.

• Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 21/2011 
(31/03/2011) - Διακανονισμός 
οφειλόμενων ασφαλιστικών ει-
σφορών - Προεξόφληση ασφα-
λιστικών εισφορών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 48 του 
Ν.3943/31-3-2011 (ΦΕΚ 66 Α). 

Απόφ.Υπ.Εργασίας 2506/2011 
(31/03/2011) - Σύνθεση Επιτροπής 
Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Ε33119/2011 
(04/04/2011) - Αναστολή μέτρων 
αναγκαστικής είσπραξης με την 
υπαγωγή σε καθεστώς προσωρι-
νού διακανονισμού των οφειλών 
προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΠΟΛ. 1067/2011 (05/04/2011) - 
Αποστολή αναφορών στην Αρχή 
Καταπολέμησης της Νομιμοποί-
ησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες και της Χρημα-
τοδότησης της Τρομοκρατίας και 
Ελέγχου των Δηλώσεων 

Επιστολή-Άποψη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
σχετικά με τις καταληκτικές προ-
θεσμίες υποβαλλόμενων δηλώσε-
ων και καταστάσεων Οικονομικού 
Έτους 2011 και 

Αρ.Πρωτ 5014930/2011 
(04/04/2011) - Κοινοποίηση της 
υπ΄ αριθμ. 592/2008 Γνωμοδότη-
σης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την 
απαλλαγή από το τέλος ταξινόμη-
σης επιβατικού αυτοκινήτου πο-
λύτεκνων γονέων κοινοτικής και  
αλλοδαπής υπηκοότητας.
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αυτούς προμήθειες από τα εισπρα-
χθέντα ασφάλιστρα, αποδίδουν στην 
ασφαλιστική επιχείρηση το υπολει-
πόμενο ποσό ασφαλίστρων.

Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποδί-
δουν μέσω τραπεζικών λογαριασμών 
ή με επιταγές το ποσό που προκύπτει 
ως διαφορά μεταξύ εισπραχθέντων 
για λογαριασμό των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ασφαλίστρων και δι-
καιωμάτων προμηθειών τους, ουσι-
αστικά καλύπτονται οι απορρέουσες 
από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 
υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων, εφόσον οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις διαθέτουν τα απαιτούμε-
να τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα 
από τα οποία προκύπτουν οι ανωτέρω 
διενεργηθείσες τραπεζικές συναλλα-
γές, τα οποία και διαφυλάσσονται στο 
χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ..

Β. Τρόπος εξόφλησης τιμολογίων 
ναυτικών πρακτόρων από τους εκμε-
ταλλευτές επιβατηγών πλοίων

Με την παράγραφο 13.2.4 
της 1118148/936/0015/
ΠΟΛ.3/24.11.1992 εγκυκλίου μας 
έχει διευκρινιστεί ότι, τα εισιτήρια 
μεταφοράς προσώπων (αεροπορικά, 
ακτοπλοϊκά, σιδηροδρομικά) μπο-
ρεί να διατίθενται από τρίτους (πρά-
κτορες, αντιπροσώπους κ.λπ.) ενώ 
για την εφαρμογή της παραγράφου 
2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. πρέπει 
τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 
που εκδίδουν οι ναυτικοί πράκτορες 
προς τους εκμεταλλευτές επιβατηγών 
πλοίων, για τις δικαιούμενες προμή-
θειες λόγω της διαμεσολάβησής τους 
στην έκδοση εισιτηρίων και εφόσον 
υπερβαίνουν σε αξία τα 3.000 € να 
εξοφλούνται από τους εκμεταλλευτές 
επιβατηγών πλοίων, μέσω τραπεζικού 

λογαριασμού ή με επιταγή.

Όμως, είναι κοινή πρακτική στις υπό-
ψη συναλλαγές, οι ναυτικοί πράκτο-
ρες αφού παρακρατήσουν τα ποσά 
που αντιστοιχούν στις οφειλόμενες 
σε αυτούς προμήθειες λόγω της διά-
θεσης εισιτηρίων για λογαριασμό των 
εκμεταλλευτών επιβατηγών πλοίων, 
να αποδίδουν στους υπόψη εκμεταλ-
λευτές το υπολειπόμενο ποσό.

Ακόμη, οι εκμεταλλευτές πλοίων, που 
υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ. 
120/1997 (ηλεκτρονικό σύστημα 
κράτησης εισιτηρίων), στους οποίους 
χορηγείται βεβαίωση από την αρμό-
δια Δ/νση Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και 
λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήμα-
τος Κράτησης Θέσεων και έκδοσης 
εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων 
μεταφοράς, απαλλάσσονται από τη 
θεώρηση για τα εισιτήρια μεταφοράς 
προσώπων και τις αποδείξεις μεταφο-
ράς (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003).

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου 
ότι τα εκδιδόμενα εισιτήρια παρακο-
λουθούνται ηλεκτρονικά κατά τα ειδι-
κότερα οριζόμενα στις διατάξεις του 
Π.Δ. 120/1997 και εφόσον οι ναυτικοί 
πράκτορες αποδίδουν, το υπολει-
πόμενο ποσό που προκύπτει από τη 
διάθεση εισιτηρίων για λογαριασμό 
εκμεταλλευτών πλοίων, που υπάγο-
νται στις διατάξεις του Π.Δ. 120/1997 
(ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης ει-
σιτηρίων), μετά την παρακράτηση της 
αναλογούσας προμήθειάς τους, μέσω 
τραπεζικών λογαριασμών ή με επιτα-
γές, δεδομένου ότι, με την ανωτέρω 
περιγραφόμενη διαδικασία, καλύπτε-
ται η υποχρέωση της παραγράφου 2 
του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ, παρέλκει η 
εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογί-
ων παροχής υπηρεσιών από τους εκ-
μεταλλευτές επιβατηγών πλοίων προς 

τους ναυτικούς πράκτορες με επιταγή 
ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με 
την προϋπόθεση ότι, οι υπόψη εκμε-
ταλλευτές διαθέτουν τα απαιτούμενα 
τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα 
από τα οποία προκύπτουν οι ανωτέ-
ρω διενεργηθείσες τραπεζικές συναλ-
λαγές, τα οποία και διαφυλάσσονται 
στο χρόνο που ορίζεται από τις δια-
τάξεις του άρθρου 21 Κ.Β.Σ..

Γ. Συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαι-
τήσεων μεταξύ επιτηδευματιών εκ 
των οποίων ο ένας εκ των αντισυμ-
βαλλομένων έχει κηρυχθεί σε κατά-
σταση πτώχευσης

Έχει παρατηρηθεί στην πράξη ότι, 
ενώ έχουν εκδοθεί τιμολόγια μεταξύ 
επιτηδευματιών, αξίας εκάστου άνω 
των 3.000 €, τα οποία κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου 2 
του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. πρέπει να 
εξοφληθούν μέσω τραπεζικού λογα-
ριασμού ή με επιταγή, στη συνέχεια, 
ο ένας εκ των αντισυμβαλλομένων 
και μετά την έκδοση των τιμολογίων, 
κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευ-
σης. Έτσι, ενώ ο ένας επιτηδευματίας 
εξοφλεί τα ληφθέντα τιμολόγια μέσω 
τραπεζικού λογαριασμού ή με επιτα-
γή ο άλλος, μετά την κήρυξή του σε 
κατάσταση πτώχευσης, αδυνατεί να 
εξοφλήσει τα ληφθέντα τιμολόγια 
μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με 
επιταγή.

Στις περιπτώσεις αυτές, λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων των ανωτέρω συ-
ναλλαγών, μπορεί να συμψηφίζονται 
αμοιβαίες ανταπαιτήσεις μεταξύ επι-
τηδευματιών των οποίων ο ένας εκ 
των αντισυμβαλλομένων έχει κηρυ-
χθεί σε κατάσταση πτώχευσης, για 
τιμολόγια όμως που εκδόθηκαν πριν 
από την υπαγωγή του στην κατάστα-
ση αυτή (πτώχευση).

 ΠΟΛ.1058/14.3.2011 : «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή 
μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»
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Σε δεκαοκτώ σημεία της φορολογικής 
δήλωσης, όπου παρατηρούνται κατά 
τεκμήριο τα περισσότερα λάθη, θα 
πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους 
οι φορολογούμενοι, προκειμένου να 
συμπληρώσουν σωστά τα φορολογι-
κά έντυπα και να μην κληθούν εκ νέου 
στην εφορία. Οι πύλες του TAXISnet 
έχουν «ανοίξει» από την περασμένη 
Παρασκευή 1η Απριλίου για την ηλε-
κτρονική υποδοχή περισσότερων από 
1,7 εκατ. φορολογικών δηλώσεων από 
τις 5,7  εκατ. φορολογικές δηλώσεις 
που υποβάλλονται συνολικά, ενώ από 
την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζουν να εκ-
πνέουν οι προθεσμίες για τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, εμποροβιοτέχνες, 
εισοδηματίες και αγρότες.

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικο-
νομικών, με εγκύκλιο – οδηγό, παρέχει 
οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της 
φορολογικής δήλωσης οικονομικού 
έτους 2011, ενώ καλεί τους εφοριακούς 
να προχωρούν σε συνοπτικούς ελέγ-
χους, προκειμένου να αποφεύγονται 
τα λάθη και να μην ταλαιπωρούνται οι 
φορολογούμενοι. Σύμφωνα μάλιστα με 
τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομι-
κών, κατά την υποβολή των δηλώσε-
ων η παραμονή του πολίτη στη ΔΟΥ 
θα πρέπει να είναι σύντομη και όταν η 
αναμονή υπερβαίνει κάποιο εύλογο δι-
άστημα τότε τα τμήματα υποδοχής των 
δηλώσεων των ΔΟΥ θα πρέπει να ενι-
σχύονται με περισσότερο προσωπικό.

 Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι 
που έχουν αλλαγές στα προσωπικά 
τους στοιχεία (για παράδειγμα άλλαξαν 
διεύθυνση κατοικίας και δεν πέρασαν 
από το Μητρώο της εφορίας για να 
δηλώσουν την αλλαγή) θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι κατά το χρόνο υποβολής 
των δηλώσεων, η διόρθωση των ατο-
μικών τους στοιχείων, που αφορούν 
διεύθυνση κατοικίας καθώς και οικο-
γενειακής κατάστασης, μπορεί να γίνει 
επί του εντύπου Ε1 της δήλωσης χωρίς 
να έχει προηγηθεί η υποβολή της δή-
λωσης μεταβολής στο Τμήμα Μητρώου 
της ΔΟΥ.

Τα 18 SOS της φορολογικής δήλωσης 
Οδηγός για τη σωστή συμπλήρωση και την αποφυγή λαθών

18 Τα SOS
Οι εφοριακοί κατά την παραλαβή των 
δηλώσεων θα ελέγχουν εάν:

1. Υπάρχει ένδειξη για υποβολή δήλω-
σης που αφορά αποβιώσαντα  και δεν 
υπάρχει δηλωμένη σχέση στο Μητρώο 
μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονό-
μου.
2. Συμπληρώνονται τόκοι για στεγαστι-
κά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας, 
τα οποία έχουν συναφθεί από 1.1.2003 
και μετά, χωρίς να έχει συμπληρωθεί το 
συνολικό ποσό των δανείων στους κω-
δικούς 069-070 του πίνακα δαπανών 
καθώς αποτελούν τεκμήριο.
3. Είναι σωστή η σχέση μεταξύ αναλο-
γούντος και παρακρατηθέντος φόρου 
μισθωτών υπηρεσιών.
4. Έχουν συμπληρωθεί κωδικοί που 
αφορούν δαπάνες για επισκευή και συ-
ντήρηση οικοδομών χωρίς να έχει συ-
μπληρωθεί εισόδημα από ακίνητα.
5. Στους παρακρατηθέντες φόρους, 
που συμπληρώνονται στους κωδικούς 
601-602, 603-604 και 605-606 και αφο-
ρούν εισοδήματα από εμπορικές επι-
χειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα 
και είναι μεγαλύτεροι από το 20% των 
αντίστοιχων ακαθάριστων εισοδημά-
των.
6. Δεν έχουν συμπληρωθεί τα τετρα-
γωνικά μέτρα των κύριων χώρων της 
κύριας και των δευτερευουσών κατοι-
κιών, ενώ έχουν συμπληρωθεί τα λοιπά 
στοιχεία (ποσοστό συνιδιοκτησίας, μή-
νες).
7. Στις δηλώσεις εν διαστάσει συζύγων, 
στις οποίες δε διαγράφεται ο ΑΦΜ της 
πρώην συζύγου. Προσοχή! Υποβολή 
ξεχωριστών δηλώσεων μόνο με τα στα-
θερά στοιχεία καθενός.
8. Έχουν συμπληρωθεί στοιχεία εκ-
προσώπου στη δήλωση χωρίς να έχει 
καταχωρηθεί αντίστοιχη σχέση στο 
Μητρώο.
9. Συμπληρώνεται η ένδειξη στους κω-
δικούς 911-912 χωρίς να έχει συμπλη-

ρωθεί το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο.
10. Έχουν συμπληρωθεί καθαρά κέρδη 
από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο 
επάγγελμα, χωρίς να έχουν συμπληρω-
θεί τα αντίστοιχα ακαθάριστα έσοδα.
11. Ο υπόχρεος είναι γυναίκα και έχουν 
συμπληρωθεί κωδικοί – ποσά στη στή-
λη της συζύγου.
12. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος 
είναι γυναίκα συμπληρώνεται το δικό 
της ΑΦΜ (δεν θα συμπληρωθεί το ΑΦΜ 
του συζύγου).
13. Για έγγαμους κατοίκους εξωτερικού 
εφόσον διαγραμμίζεται ο κωδικός 319 
διαγραμμίζεται και ο κωδικός 320, δε-
δομένου ότι η κατοικία της οικογένειας 
είναι μία και επομένως η κατοικία της 
συζύγου είναι ίδια με αυτή του υπόχρε-
ου.
14. Ο φορολογούμενος, που δηλώνει 
ότι καταβάλλει ενοίκιο, δικαιούται την 
έκπτωση αυτή σύμφωνα με τις διατά-
ξεις, καθώς και αν έχει γράψει όλα τα 
στοιχεία του εκμισθωτή ώστε να τύχει 
της μείωσης αυτής.
15. Ελέγχονται τα ποσά των ασφαλί-
στρων όταν είναι υψηλά (πάνω από 
3.000 ευρώ).
16. Έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 
131-132 και 133-134 του πίνακα 4Ε που 
αφορούν  εισοδήματα από διατηρητέα 
ακίνητα.
17. Περιπτώσεις κατά τις οποίες εντός 
του έτους 2010 αποκτήθηκαν εισοδή-
ματα από μισθωτές υπηρεσίες που από 
1.1.2010 φορολογούνται με τις γενικές 
διατάξεις του ΦΚΕ, αλλά από τις αρχές 
του έτους 2010 και για κάποιο διάστημα 
παρακρατήθηκε σε αυτά τα εισοδήμα-
τα αυτοτελής φόρος. Στις περιπτώσεις 
αυτές θα πρέπει στη βεβαίωση αποδο-
χών που χορηγήθηκε στους δικαιού-
χους για τα εισοδήματα που απέκτησαν 
στο έτος 2010, να έχει ενσωματωθεί 
στον πίνακα 2 της βεβαίωσης (αμοιβές 
που φορολογούνται) και το σύνολο των 
ανωτέρω εισοδημάτων.
18. Αν μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδο-
μένα από το έντυπο Ε3 στο έντυπο Ε1.

Πηγή: Κέρδος

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 116 • 8 Απριλίου 2011  • σελίδα 5 •  

Φορολογικά | Οικονομικά



Εγκρίνουμε το πρόγραμμα χορήγησης 
επιδότησης ενοικίου για τα ενοίκια που 
καταβλήθηκαν το 2009, σε δικαιούχους 
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
(Ο.Ε.Κ.), καθορίζουμε τις κατηγορίες 
των δικαιούχων, τα ποσά της επιδότη-
σης και τους λοιπούς όρους και προϋ-
ποθέσεις όπως παρακάτω:

1. Για τους δικαιούχους που προστα-
τεύουν από 7 παιδιά και άνω, το όριο ει-
σοδήματος προσαυξάνεται κατά 2.000 
ευρώ ανά παιδί και κατά περίπτωση και 
το ποσό επιδότησης προσαυξάνεται 
κατά 5 ευρώ ανά παιδί.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λαμ-
βάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως κα-
θαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε 
πηγή, όπως προκύπτουν από τη φορο-
λογική δήλωση του οικονομικού έτους 
2010.

2. Για τους δικαιούχους που τέλεσαν το 
γάμο τους το έτος 2010 και κατά το έτος 
2009 ήταν μεμονωμένα άτομα και μί-
σθωναν κατοικία, για τη χορήγηση της 
επιδότησης ενοικίου, θα λαμβάνονται 
υπόψη μόνο τα εισοδήματα του ενός 
εκ των δύο συζύγων και συγκεκριμένα 
εκείνου που θα υποβάλλει την αίτηση 
στο πρόγραμμα.
Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος 
που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να 
πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις 
που έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 
πρωτ. 4363/197/04-03-2011 (Φ.Ε.Κ.373/
Β) απόφαση του Υφυπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθο-
ρισμός ασφαλιστικών προϋποθέσεων 

Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το έτος 2009. 

για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο 
πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης 
ενοικίου για τα ενοίκια που κατεβλήθη-
σαν το έτος 2009».

3. Στους δικαιούχους που η μίσθωση 
της κατοικίας τους είναι μικρότερη των 
12 μηνών, ή στους δικαιούχους που το 
ετήσιο ποσό ενοικίου που έχει κατα-
βληθεί είναι μικρότερο από το ποσό 
του επιδόματος ενοικίου που αναλογεί 
στην κατηγορία τους, καταβάλλεται 
ποσό επιδόματος όσο και οι μήνες μί-
σθωσης ή όσο και το ποσό του ενοικίου 
που κατέβαλαν, αντίστοιχα. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση που το 
συνολικό υπολογιζόμενο ποσό επιδό-
ματος προκύπτει μικρότερο των 300€, 
δεν θα χορηγείται ποσό επιδόματος.

4. Στους δικαιούχους που έχει χορηγη-
θεί από τον Ο.Ε.Κ δάνειο ή κατοικία, κα-
ταβάλλεται επίδομα ενοικίου για όσους 
μήνες μίσθωναν κατοικία κατά το έτος 
2009 και διακόπτεται η καταβολή του 
επιδόματος από την ημερομηνία υπο-
γραφής της δανειακής σύμβασης ή της 
παραχώρησης της κατοικίας.

5. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιού-
χου μετά την υποβολή της αίτησης στο 
πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και 
πριν την έγκριση ή μετά την έγκριση 
της επιδότησης, το επίδομα ενοικίου 
χορηγείται στα προστατευόμενα μέλη.

6. Στους δικαιούχους, οι οποίοι κατά το 
έτος 2009, μίσθωναν κατοικία από συγ-
γενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ΄ 

ευθείαν γραμμή, δεν χορηγείται επίδο-
μα ενοικίου.

7. Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις 
ασφαλιστικές και λοιπές προϋποθέσεις 
όπως αυτές καθορίζονται στην αριθμ. 
πρωτ. 4363/197/04-03-2011 (Φ.Ε.Κ.373/
Β) απόφαση του Υφυπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθο-
ρισμός ασφαλιστικών προϋποθέσεων 
για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο 
πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης 
ενοικίου για τα ενοίκια που κατεβλήθη-
σαν το έτος 2009».
Για τους μακροχρόνια ανέργους 
ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. 
50187/18-4-2001 (Φ.Ε.Κ.490/Β΄/27-4-
01) απόφαση του Υφυπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

8. Χρόνο υποβολής των σχετικών αιτή-
σεων για τη χορήγηση της επιδότησης 
ενοικίου για τα ενοίκια που καταβλή-
θηκαν το 2009, ορίζουμε το χρονικό 
διάστημα από τις 28-03-2011 έως 29-
07-2011. Οι δικαιούχοι που είχαν επιδο-
τηθεί τα προηγούμενα χρόνια πρέπει 
να υποβάλουν νέα αίτηση εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας.

9. Με απόφαση του Δ.Σ του Ο.Ε.Κ προσ-
διορίζονται τα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαι-
τουμένων προϋποθέσεων.

10. Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κα-
τέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κα-
τοικίας το έτος 2009 και θα καταβληθεί 
εφ΄ άπαξ και εφόσον βέβαια θα πλη-
ρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

Οικογενειακή Εισόδημα Επιδότηση Εισόδημα Επιδότηση    Εισόδημα            Επιδότηση
Κατάσταση 
δικαιούχων
1 άτομο   Μέχρι 6.000 €      100 €  6.001 - 9.000 €         80 €  9.001-12.000 €  60 €
νιόπαντρος  Μέχρι 6.000 €            125 €  6.001 - 9.000 €       105 €  9.001 - 12.000 €  85 €
έγγαμος  Μέχρι 6.000 €      125 €  6.001 - 9.000 €       105 €  9.001 - 12.000 €  85 €
Δικαιούχος με 
1 προστ. μέλος  Μέχρι 8.000 €       150 €  8.001 - 11.000 €       130 €  11.001 - 14.000 €  110 €
με 2 προστ. μέλη  Μέχρι 10.000 €       175 €  10.001 - 13.000 €       155 €  13.001 - 16.000 €  135 €
3 προστ. μέλη  Μέχρι 12.000 €       200 €  12.001 - 15.000 €       180 €  15.001 - 18.000 €  160 €
 4 προστ. μέλη  Μέχρι 14.000 €       225 €  14.001 - 17.000 €        205 € 17.001 - 20.000 €  185 €
5 προστ. μέλη  Μέχρι 16.000 €       250 €  16.001 - 19.000 €        230 € 19.001 - 22.000 €  210 €
6 προστ. μέλη  Μέχρι 18.000 €       275 €  18.001 - 21.000 €        255 € 21.001 - 24.000 €  235 €
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